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SLOVO STAROSTKY

Vzhledem k tomu, že jsem byla do funkce zvolena na počátku období, kdy začala ve světě

řádit pandemie covid-19, dovolte mi říci pár slov k uplynulým dvěma rokům. Hasičský

kalendář je nabitý nejrůznějšími akcemi a jsme zvyklí na určité pořádky, které nikdo a nic

nemění. Náhle ale bylo potřeba zvyknout si na pořádky nové, změnit vnímání světa a obrnit

se trpělivostí. Kalendář, který byl nabitý obvyklými akcemi, vystřídal kalendář pohotovostí,

které drželi členové naší výjezdové jednotky v důsledku řádící pandemie. Dost často si

vzpomenu, jak jsme si nevěřícně přeposílali zprávy o tom, že se chystá lockdown a zavření

škol. Zvykli jsme si, přizpůsobili jsme se… A když už jsme si zvykli, přišly výzvy nové, které

nám přinesla uprchlická krize způsobená válkou na Ukrajině. Věděla jsem, že mám kolem

sebe samé dobré lidi s velkým srdcem, kteří jsou ochotni ubrat ze svého volného času 

a obětovat ho pro druhé. 

Za uplynulé dva roky jsme se o sobě něco dozvěděli…

Umíme se semknout, pomáhat si a držet pohromadě,

ať se děje co se děje. Umíme se přizpůsobit každé

situaci a víme, že se jeden na druhého můžeme

spolehnout a společnost se může spolehnout na nás.

Dobrovolnictví není pro každého a dobrovolný hasič

nemůže být každý. Hasičinu děláme z vlastního

přesvědčení a čím jsou podmínky náročnější, 

o to větší motivaci v sobě nacházíme. Jsem ráda, že

jsem součástí této naší řeporyjské hasičské rodiny 

a jejich přátel, kde všichni táhnou za jeden provaz, 

a kde se můžeme jeden na druhého spolehnout. 

Ráda bych vyzdvihla to, co se stalo během víkendu, když jsme dostali za úkol přestavět byt

v budově bývalého nádraží na nouzové ubytování pro ukrajinské uprchlíky. Během pár

hodin se na naši výzvu do prostor nádraží seběhlo přes 70 dobrovolníků, našich členů 

a přátel, kteří za víkend dokázali zázrak. Nikdy jsem nebyla tak vděčná za to, že jsem

členem téhle naší velké hasičské party.

Ing. Lucie Šulcové
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2012

TFA Pankrác - Martin Jelínek

Vydáváme brožuru k 130. výročí založení SDH,
která navazuje na brožuru předešlou a mapuje
činnost řeporyjského sboru v letech 2002 - 2012 .
V roce 2012 vybojovalo družstvo starších dětí
postup na MČR hry Plamen do Sokolova. Během
prázdnin se uskutečnil první 7 denní letní tábor
mladých hasičů na Častoboři. Úkolem dětí bylo
zachránit mimozemšťana Eriona a poslat ho zpět
na jeho planetu. Mezi nejsilnějšími muži nás 
v soutěži IRON FIREMAN, která se konala na
pražském Pankráci, reprezentovali Martin Jelínek
a Petr Vilímek. Během podzimu se družstva dětí 
i dospělých účastnila různých závodů a cvičení.

Oslavy 130 let od založení v dubnu 2012. 1. letní tábor na Častoboři

Požární útok CTIF Mistrovství ČR hry Plamen Sokolov 2012



2013

Soutěž o pohár starosty Letňan 

V lednu odjeli dospělí i děti na každoroční lyžařský pobyt na
Janovu Horu. Výjezdová jednotka každý čtvrtek udržovala
fyzickou kondici hraním fotbalu na školním hřišti a během
zimních měsíců hraním florbalu v sokolovně. Své znalosti 
a dovednosti členové výjezdové jednotky zdokonalovali
cvičeními, školeními, odbornou přípravou a na soutěžích.
Vyprošťovací družstvo se zúčastnilo soutěží ve vyprošťování
zraněných osob z havarovaných vozidel v Milevsku 
a Voticích a postoupilo na MČR do Hradce Králové, kde
vybojovalo 5. místo. V červnu pomáhala výjezdová
jednotka u povodní, které zasáhly ČR. Družstvo starších dětí
vybojovalo postup na MČR do Jablonce nad Nisou 
a v disciplíně Útok CTIF vybojovalo 3. místo. Druhý ročník
tábora se poprvé konal na Račím Hradě, a to na 14 dní.

Lyžování na Janově Hoře Cvičení záchrany tonoucího na nádržce

3. místo v disciplíně útok CTIF - MČR Jablonec 2013 Letní tábor -  Račí Hrad



VYPROŠŤOVACÍ
DRUŽSTVO

@sdhreporyje

•  Jiří Jelínek

•  Michal Malý

•  Martin Přikryl

•  Jakub Geško, kterého nahradil ve funkci zdravotníka:

•  David Stárka 

se skládá ze členů:



2014

Soutěž o pohár starosty Letňan 1.místo

Pro veřejnost se během roku pořádaly stejně jako
předešlé roky tradiční akce – karneval, pálení čarodějnic,
dětský den, mikulášská besídka, atd. Účastnili jsme se
soutěží pro děti i dospělé. Ze soutěže v hasičských
dovednostech - Pohár starosty v Letňanech, které se
řeporyjská výjezdová jednotka pravidelně účastní, přivezli
kluci 1. místo. Martin Jelínek pravidelně reprezentoval sbor
v disciplínách TFA. Jako každý rok, jsme před prázdninami
odjeli na společný víkend na Slapech a na dětské podzimní
soustředění jsme se vydali do Skryjí. Tábor se konal opět
na Račím Hradě, o nabitý program se postarala CK Jedu 
a navštívili jsme každý kontinent. V září naší zbrojnici
navštívil ministr vnitra Milan Chovanec. Výjezdová
jednotka se poprvé zúčastnila sranda závodů v Hradištku.

Sranda závody v Hradištku Akce pro veřejnost - Pálení čarodějnic

Letní tábor Račí Hrad 2014 Návštěva ministra vnitra Milana Chovance



2015

Akce pro veřejnost - Dětský den

Prvním rokem se konal herní víkend pro děti 
s maminkami ve Skryjích. Výjezdová jednotka 
15. března otestovala svoji požární techniku 
a fyzickou kondici na místním sile. O dva týdny
později pomáhala při velkých poryvech větru. Konaly
se akce pro veřejnost, v létě jsme tradičně odjeli na
víkend na Slapech a náš letní tábor na Račím Hradě.
Do naší garáže přibyl nově před táborem autobus,
který nám velmi ulehčil dopravu dětí a sloužil také
pro účely MČ Praha - Řeporyje. Na konci srpna se
vyprošťovací družstvo opět vydalo na MČR, tentokrát
do Třince. Dětský kolektiv se nám rozrostl, po celý
rok jsme pilně trénovali a zúčastnili se soutěží v okolí. 

Část výjezdové jednotky na cvičení Tým vedoucích na letním táboře 2015

Soutěž v požárních útocích v Řepích MČR ve vyprošťování  v Třinci



2016

Cvičení nositelů dýchací techniky

Starší i mladší děti vymetaly medailové příčky snad
na všech závodech, kterých se zúčastnily. Během
zimy dostal autobus nový kabát do barev IZS. Do
garáže přibyl velitelský vůz Škoda Octavia. Ani
omlazené družstvo mužů nezůstalo ve stínu 
a poprvé v historii našeho sboru vybojovalo postup
na MČR v Brně. I když výsledek nepatřil mezi nejlepší,
kluci na tuto zkušenost rozhodně nezapomenou. Ani
v tomto roce nechybělo pořádání akcí pro veřejnost.
Výjezdová jednotka si nacvičila stavění
protipovodňových stěn, sloužila u profesionálních
hasičů na stanici a prošla nutnými výcviky. Tábor se
tento rok konal v duchu čar a kouzel.

Soutěžní družstvo starších dětí Nácvik stavby protipovodňových stěn

První autobus Renault Kolektiv mladších dětí



2017

Akce pro veřejnost - Dětský den

V dubnu proběhl nácvik evakuace místní ZŠ. Dětský
kolektiv se podíval, jak to funguje u hasičů na letišti 
a vyjelo se na víkendovku s maminkami. Konalo se
pálení čarodějnic, mikulášská besídka a další tradiční
akce. Asi největší akcí roku byly oslavy 135 let od
založení sboru spojené s dětským dnem u základní
školy. Mezi soutěžními družstvy nově vzniklo
družstvo dorostenek, které postoupilo 
a reprezentovalo Prahu na MČR ve Zlíně. Nechyběl
ani cirkusový tábor, opět na Račím Hradě.
Vyprošťovací družstvo se znovu probojovalo na MČR,
které se konalo v Novém městě na Moravě. 
V prosinci na Valné hromadě představil sbor nový
prapor, který byl tentýž den vysvěcen knězem. 

Družstvo dorostenek Nácvik evakuace v základní škole

Letní cirkusový tábor na Račím Hradě Vysvěcení nového praporu na VVH



2018

Dlouholetý člen a

zasloužilý hasič pan Jaroslav Svoboda.

Dětský kolektiv se nadále pravidelně účastnil tréninků,
závodů a volnočasových akcí. Výjezdová jednotka
prošla různými cvičeními. Zamrzlá nádržka například
umožnila nácvik záchrany tonoucího ze zamrzlého
rybníka. Naši hasiči se podíleli na akci hasičská fontána,
na největší vodní a světelné show, jakou kdy Praha
viděla a pomohli tak vytvořit nový světový rekord. Akce
se konala na Rašínově a Hořejším nábřeží, Palackého
mostě a Jiráskově mostě. Na letním táboře jsme
cestovali časem a zachraňovali život v budoucnosti.
Konal se první ročník Řeporyjských strašidýlek ve
spolupráci s místní základní školou. Tento rok nás
opustili Ing. Karel Richter, starosta SH ČMS a o měsíc
později, náš člen a zasloužilý hasič Jaroslav Svoboda.

Zimní pohár v uzlování Nácvik záchrany tonoucího 

Cestovatelé časem na letním táboře Jarní víkendovka s maminkami ve Skryjích



2019

Nácvik záchrany zraněné osoby

Začátek roku strávila část členů na horách v Rejdicích.
Vyprošťovacímu družstvu se opět podařilo vyhrát
pražské kolo a zajistilo si postup na MČR v Olomouci.
Dorostenky pod vedením Ivety Svobodové a Libora Vojty
znovu odjely reprezentovat Prahu na MČR dorostu ve
Svitavách. Tábor se proměnil v Račiwoodskou filmovou
akademii a talentů bylo na rozdávání. Na tábor přijela 
i vzácná návštěva – tábor navštívil starosta MČ Praha
Řeporyje Pavel Novotný s Rudou z Ostravy, kteří předali
dětem své zkušenosti v oblasti showbyznysu. Opět
proběhlo cvičení stavění protipovodňových stěn. 
Ve Skanzenu Řepora vypukl ničivý požár. Na Valné
hromadě byla nově zvolena starostkou sboru Lucie
Šulcová, která nahradila ve funkci Lenku Lexovou. 

Rejdice v lednu 2019 Račiwoodská filmová akademie na letním táboře 

Kolektiv starších dětí Kolektiv mladších dětí



VÝJEZDOVÁ
JEDNOTKA

@sdhreporyje

•  Jiří Svoboda
•  Jiří Zloch
•  Jakub Geško

má ke dni 1.1.2022 26 členů:

•  Martin Chlebníček
•  Petr Jarolím
•  Jiří Jelínek
•  Vít Jůza
•  Karel Kokstein
•  Matouš Koval
•  Jan Makovský
•  Michal Malý
•  Radoslav Pacner
•  Vilém Procházka

•  Martin Přikryl
•  Jakub Rotrekl
•  Michal Rudolf
•  David Stančík
•  David Stárka
•  Matěj Stopka
•  Jan Svoboda
•  Milan Syrovátka
•  Pavel Syrovátka
•  Radovan Turnovský
•  Tomáš Ulman
•  Petr Vilímek
•  Ondřej Wolf

Požár ve Skanzenu Řepora
13.října 2020



2020

Jirka Svoboda slaví #50

Po týdnu lyžování v Rejdicích se výjezdová jednotka vydala na
závody v Hradištku. 12. února byla výjezdové jednotce předána
nová cisterna Scania. O 2 dny později oslavil dlouholetý velitel
jednotky Jirka Svoboda 50. narozeniny. Od března jsme se museli
na 2 roky naučit žít podle nových pravidel, které nastolila pandemie
covid-19. Veřejné akce se rušily a setkávání bylo střídavě
omezováno i zakazováno. Během covidové doby sloužila výjezdová
jednotka na naší zbrojnici pravidelné směny. Za nasazení při
epidemii přišli poděkovat náměstek primátora Petr Hlubuček,
ředitel pražských hasičů Luděk Prudil a jeho náměstek Jan Hora. 
V jarních měsících jsme z vypuštěného lomu zachraňovali vzácné
raky říční. Rozvolnění opatření během léta nám umožnilo
uspořádat tradiční letní tábor. Tentokrát jsme se ocitli v pravěku 
a odjeli na něj s obřím mamutem, který mluvil. V srpnu odjel Michal
Rudolf s USAR týmem pomáhat po obrovské explozi do Bejrútu. 
V říjnu znovu vypukl požár ve Skanzenu Řepora. Covid se do ČR na
podzim vrátil a tréninky a plánované akce byli opět zrušeny.

Dětský kolektiv a vedoucí na závodech v Lipencích Slavnostní předání nové cisterny Scania

Požár kamionu na Pražském okruhu Pravěký mamut na letní táboře na Račím Hradě 



2021

III. ročník Řeporyjských strašidýlek

První čtyři měsíce roku byly opět ovlivněny pandemií covid-19. Stále
bylo zakázáno shromažďování a pořádání veřejných akcí, výjezdová
jednotka nadále sloužila pravidelné směny na naší zbrojnici. V květnu
jsme uspořádali, i když trošku netradičním způsobem, pálení
čarodějnic a dětský den. Vyprošťovací družstvo opět získalo zlatou
příčku v pražském kole a postoupilo na MČR, které se konalo v září 
v Praze. Výjezdová jednotka uspořádala a také se zúčastnila velkého
taktického cvičení s okolními jednotkami na místním sile. Část
výjezdové jednotky složila úspěšně zkoušky Vůdce malého plavidla. 
 V červenci odjela jednotka pomáhat s následky tornáda na Moravě.
O prázdninách přibyl do naší garáže nový autobus, který nahradil
svého staršího předchůdce. Tento rok se konal už 10. ročník letního
tábora. Velkolepá celotáborová hra proměnila prostory Račího
Hradu v Disneyland. Dominantou byl 18 m dlouhý a 7 m vysoký
hrad. V říjnu jsme uspořádaly 1. ročník tábora pro rodiče našich
hasičských a táborových dětí. Po roční pauze jsme opět mohli
uspořádat Řeporyjská strašidýlka a Mikulášskou besídku. Počet
výjezdů naší jednotky podobně jako v předchozích letech stoupal.

Cvičení výjezdové jednotky na místním sile Soutěžní družstvo starších dětí

Vyprošťovací tým na MČR v Praze Disney hrad na letním táboře



2022

Zimní pohár v uzlování

Po Novém roce opět odjela část členů lyžovat do Rejdic 
v Jizerských horách. Výjezdová jednotka se v lednu pobavila
na závodech v Hradištku a přivezla odtud 1. místo. V únoru
se konal na hasičárně pohádkový karneval a hned druhý den
děti odstartovaly soutěžní sezonu Zimním pohárem 
v uzlování, odkud přivezly spoustu medailí. Pandemii 
covid-19 znenadání vystřídala uprchlická krize kvůli válečné
situaci na Ukrajině. Pomáhali jsme na krajském asistenčním
centru pomoci Ukrajině v Kongresovém centru, a to jak 
s chodem centra, tak i s dopravou uprchlíků po celé
republice. V rámci zajišťování nouzového ubytování jsme
pomohli obci během víkendu vytvořit ubytovací prostory pro
30 lidí v budově bývalého nádraží. Výjezdová jednotka nadále
udržuje svou fyzickou kondici čtvrtečními fotbálky 
a v zimě florbalem v nové tělocvičně základní školy.

Hradištko 2022 Zimní příprava dětského kolektivu

Týdenní lyžovaní v Rejdicích Pohádkový karneval na hasičárně



ČLENOVÉ
VÝBORU SDH

na období
2020 - 2025

Ke dni 1.5.2022 má sbor
121 členů.

mužů (74 členů)

žen (47 členek)

61%
39%

ZVOLENÝ VALNOU HROMADOU

Vladimír Bárta (42), Max Bělohlávek (3), Emily Bělohlávková (3), Dominik Brož (11), Denis Brož (8), Petra Brožová (0), Rozálie
Břízová (4), Amélie Břízová (0), Jiřina Dufková (38), Marek Fiala (19), Irena French (3), Lily J.C. French (2), Jakub Geško (17),
Lenka Grázová (0), Kristýna Hordinová (22), Radovan Hošek (3), Benjamin Hošek (2), Dominik Huráb (2), Martin Chlebníček
(19), Aneta Chocholatá (8), Jiří Chocholatý (11), Petr Jarolím (12), Michal Jasinský (5), Jiří Jelínek (23), Martin Jelínek (23), Jiří
Jelínek (3), Miroslava Jindřichová (17), Anita Jirasová (14), Vít Jůza (21), Karel Kokstein (5), Jan Košťál (4), Luboš Kothaj (5),
Matouš Koval (1), Zuzana Kovářová (15), Aneta Kremeníková (11), Tereza Kremeníková (8), Matyáš Kryndler (0), Simon Lexa (6),
Lenka Lexová (25), Natálie Lexová (9), Antonín Loskot (3), Radek Majer (25), Martin Majer (17), Jan Makovský (3), Barbora
Malachová (0), Michal Malý (17), Jakub Marek (23), Eliška Melicharová (3), Lenka Melicharová (2), Adéla Melicharová (3), Petr
Nekolný (10), Martina Nováková (21), Laura Novotná (3), Sára Novotná (3), Veronika Novotná (1), Pavel Novotný (3), Emil
Novotný (6), Radoslav Pacner (35), Petr Pacner (31), Iva Pacnerová (26), Adam Panuška (4), David Panuška (4), Gita Peláková
(6), Michal Pešek (3), Vilém Procházka (0), Samuel Prýca (3), Martin Přikryl (23), Dominik Přikryl (3), Jakub Rotrekl (15), Matěj
Rotrekl (13), Jana Rotreklová (0), Michal Rudolf (24), Jan Růžička (17), Hana Sejková (13), Daniel Schneider (15), Patrik
Schneider (10), Daniel Schneider (9), Klára Schneiderová (7), Marek Síla (33), David Stančík (20), David Stárka (3), Matěj Stopka
(11), Jakub Stopka (7), Daniela Světlíková (19), Jiří Svoboda (35), Jan Svoboda (25), Vilém Svoboda (3), Vojtěch Svoboda (3),
Václav Svoboda (3), Iveta Svobodová (33), Andrea Svobodová (21), Kristýna Svobodová (17), Milan Syrovátka (3), Pavel
Syrovátka (0), Vendula Šebestová (6), Josefína Šebestová (2), Aneta Šimáčková (12), Veronika Šomková (7), Veronika Špátová
(7), Vojtěch Šulc (2), Lucie Šulcová (25), Elena Šulcová (3), Laura Šulcová (1), Jáchym Tůma (3), Radovan Turnovský (0), Tomáš
Ulman (0), Filip Vancl (4), Lukáš Vancl (4), Alex Vanclová (15), Vendula Vavřincová (6), Petr Vilímek (8), Ondřej Wolf (20), Andrea
Wolfová (2), Adam Záda (1), Tomáš Zeman (5), Lukáš Zeman (3), Kateřina Zemanová (0), Jiří Zloch (24), Jiří Zloch (5), Jana
Zlochová (5), Hugo Zýval (1)

Seznam členů platný ke dni  1 .5.2022
(č ís lo v závorce je  počet let  u sboru)

Starostka:
Náměstek starostky:
Vel itel  sboru:
Jednatel :
Vedoucí  mládeže:
Hospodář:
Preventista sboru:
Kronikář:
Členové výboru:
Revizor:

Lucie Šulcová
Lenka Lexová
Jiř í  Svoboda
Jiř í  Z loch
Iveta Svobodová
Hana Sejková
Jakub Rotrekl
Andrea Svobodová
Jan Svoboda,  Vít  Jůza,  Michal  Malý
Kristýna Svobodová



 

1882

VÝZNAMNÍ
FUNKCIONÁŘI

František Císař

Starosta sboru

1891

1913

1931

1937

1947

1951

František Suchý

Josef Donát

Antonín Suchý

Antonín Kejha

František Dvořák

1965

1980

1995

Václav Čermák

František Kučera st.

Vladislav Brůžek

1995

1996

2005

Václav Cyrner

Petr Pacner

2008

2020

Josef Černovský

Lenka Lexová

Lucie Šulcová



1923

VÝZNAMNÍ
FUNKCIONÁŘI

František Podzemský

Velitel sboru

1931

1937

1882

1884

1885

1899

Antonín Kejha

Jaroslav Procházka

Václav Kotouč

Václav Šimáček

Václav Linhart

1919

1923

Antonín Suchý

Matěj Pavelka

1946

1953

1967

Antonín Stádník

František Kučera st.

1985

1995

Zdeněk Heráň

Václav Cyrner

Jiří Svoboda



sestavila: Andrea Svobodová - 2022
Všechny díly brožur o naší hasičské historii můžete najít na webových stránkách 

www.sdhreporyje.info v záložce Historie sboru.


