Městská část Praha - Řeporyje se nachází na jihozápadním okraji hlavního města, na samém
počátku Dalejského údolí, které se odtud rozkládá podél stejnojmenného potoka. Je zde
evidováno 74 ulic a 787 adres. Žijí zde asi tři tisíce obyvatel.
Před 136 lety se dobří a ochotní lidé v naší obci domluvili a založili organizovanou skupinu,
kterou nazvali „Dobrovolní hasičský sbor Řeporyje“. Měla být ku pomoci všem, kdo byli ohroženi
pohromami nebo se ocitli v jiném nebezpečí.
Obnovený dětský kolektiv v našem sboru funguje už od roku 1997 pod vedením Ivety
Svobodové a spoustou ostatních nadšenců  V současné době máme 50 mladých hasičů
včetně dorostu.
Za uplynulých 21 let jsme se na MČR hry Plamen a dorostu podívali už několikrát, ale první
z největších úspěchů byl právě ve Zlíně v roce 2007, kdy se Karel Jelínek stal Mistrem
v kategorii jednotlivců. V letošním roce si připomínáme 10 let od té doby, co naše dorostenky
získaly Mistrovský titul v Trutnově a samozřejmě jsou pro nás pro všechny velkým vzorem.
Poslední naší republikovou medaili jsme získali v Jablonci 2013 za 3. místo v útoku CTIF.
Na MČR sem do Plzně, postoupilo družstvo dorostenek, které je skoro stejně složené, jako
v loňském roce ve Zlíně, jen s menší obměnou 2 děvčat. Holky začaly od září trénovat pod
vedením nového trenéra Libora Vojty a jejich výkony se pomalu a jistě zlepšují. Během celé
letošní sezóny vytvořily skvělou partu, závody si sem přijely řádně užít a samozřejmě předvést
to nejlepší co v nich je. Doufám, že jim vše vyjde, jak si přejí…. Holky hodně štěstíčka 
Družstvo nastoupí ve složení:
Gita - stroj, Alex - koš, Lucka - savice, Aneta - B, Anita – rozdělovač, Kristýna – P. proud,
Anička – L. proud a Klára
Týna – tentokrát statečně fandí a holkám drží palečky 
Za SDH Řeporyje Iveta Svobodová

