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Tûlocviãná jednota Sokol Vinofi 
v roce 2022 oslavila 100 let od zaloÏení

Vinofiské sokolky i vinofi‰tí sokolové

vÏdy byli ozdobou a p˘chou Vinofie...



Tûlocviãná jednota Sokol Vinofi je nejstar‰ím spolkem ve Vinofii.
17. 9. 2022 jsme dÛstojnû oslavili 100 let od svého zaloÏení. 

Pfiipomnûli jsme si toto v˘roãí v dobû, kdy zufií válka na Ukrajinû, kdy nesmysln˘ agresor, Putinovo Rusko, uzavfielo kohouty s ply-

nem, kdy je v na‰í republice témûfi 300.000 uprchlíkÛ, a kdy proÏíváme energetickou krizi.

Proto jsme toto v˘roãí mohli oslavit pouze s pfiispûním partnerÛ, kter˘m za to moc a moc dûkujeme. Pfiedev‰ím mûstské ãásti Praze-

Vinofi, která na tuto akci a na nov˘ prapor pfiispûla celkem 100.000,–Kã. Dále dûkujeme obchodnímu fietûzci Globus âakovice, kter˘ za-

jistil obãerstvení a dárky pro dûti. VR Atelier udûlal diplomy, pamûtní listy i propagaãní materiály. Velik˘ dík patfií Divad˘lku Na koneãn˘,

které zajistilo kulturní stránku pro dûti i dospûlé.Pfiátelé, moc a moc vám v‰em dûkujeme!

Cel˘ den probíhaly nádherné akce na poãest tûch 100 let. V sále sokolovny si dopoledne dûti mohly vyzkou‰et cviãební náfiadí, vydo-

vádûly se na kruzích, na kladinû, na Ïínûnkách i v prolézacích tunelech. Poté následovalo divadlo o kohoutkovi a slepiãce v podání Diva-

d˘lka Na koneãn˘, v ãele se skvûl˘mi protagonisty, Jifiinkou Dlabaãovou a Zuzkou ·toãkovou. Dále následoval dûtsk˘ karneval opût v re-

Ïii Divad˘lka Na koneãn˘ s malováním na obliãej, dûti ve zcela zaplnûném sále si to uÏily. A náklady na tu celodopolední akci? Jedna veliká

nula! V‰ichni se zapojili zcela dobrovolnû a naprosto nezi‰tnû. Pfiíprava trvala témûfi pÛl roku, instalace ozvuãení, Ïidlí, podia, rekvizit, ná-

kup bublinového dûla, vyvíjeãe mlhy, barev na obliãej, úklid náfiadí,… To je jenom mal˘ v˘ãet práce neskuteãnû obûtav˘ch lidí, v ãele s Va‰-

kem Dlabaãem, s jeho manÏelkou Jifiinkou, Zuzkou ·toãkovou a celou fiadou obûtav˘ch pomocníkÛ. Pfiátelé, moc vám dûkujeme!

Sokol mûl vÏdy ochotnické divadlo, proto jsme hned po akci oslovili protagonisty – a pravdûpodobnû vznikne jako ná‰ jedenáct˘ od-

díl sokolské Divad˘lko na koneãn˘… V kaÏdém pfiípadû jsme po velkém úspûchu uÏ dohodli konání dûtského karnevalu na druhou so-

botu záfií pfií‰tího roku! Udûlejte si v novém kalendáfii poznámku a pfiijìte s dûtmi, opravdu to bude zase stát za to!

Neãekanû se objevila i ãeská televize, která se o na‰ich oslavách dozvûdûla z internetov˘ch stránek. Natoãila ‰oty z dûtského karneva-

lu, z nohejbalového a tenisového turnaje i z na‰í klubovny. Pokusíme se umístit jejich reportáÏ i na na‰ich stránkách.

V dopoledních hodinách jsme je‰tû spolu s b˘val˘m i souãasn˘m vedením sokola, br. Milo‰em Hrnãálem, br. Milanem Klivick˘m, 

br. Myronem Gawdunem a 1. místostarostou Mâ Vinofi Milanem Anto‰em, poloÏili kytice na hrob zakladatele TJ Sokol Vinofi, br. Jose-

fa Hofmana a sestry Zorky Kadefiábkové, ktefií byli perzekuováni jak fa‰istick˘m, tak také komunistick˘m reÏimem.

Od rána probíhaly turnaje v nohejbalu a tenisu, aktivnû se úãastnilo kolem 50 sportovcÛ a celá fiada divákÛ. Díky partnerství s Globu-

sem jsme mohli v‰em zdarma nabídnout vynikající obãerstvení, uzená vepfiová kolena, klobásy a nealkoholické nápoje. Dûkujeme Glo-

busu âakovice.

No a potom od 15.00 zaãala slavnostní schÛze. Zaplnûn˘ sál tleskal Johance Maryskové, která nám zazpívala ãeskou hymnu, dûtem

z matefiské ‰kolky, ukázkám cviãení na‰ich ÏákyÀ i tradiãní âeské besedû v podání krojovan˘ch baráãnic. Matefiská ‰kolko, paní uãitel-

ky, dûti, cviãitelky, tetiãky, moc vám dûkujeme!

Následovalo pfiedání pohárÛ a diplomÛ vítûzÛm na‰ich turnajÛ a pfiedání vyznamenání zaslouÏil˘m sokolÛm, ktefií se podíleli na ob-

novû na‰eho spolku, stejnû jako na jeho souãasném chodu.

Za dfiívûj‰í vedení byli vyznamenáni: br. Bofiivoj Sopr, emeritní starosta Ïupy Barákovy, br. Milo‰ Hrnãál, dfiívûj‰í starosta TJ Sokol

Vinofi, sestra Libu‰e Pincová, br. Milan Klivick˘, br. Petr Bajer, br. Jarda JirkÛ, br. Milan Fi‰ar, br. Josef Matou‰ek, br. Josef Mestek.

Za souãasné vedení sokola potom: br. Myron Gawdun, starosta jednoty, sestra Marie Budafiová, sestra Anna Ettlerová, sestra Petra Gaw-

dunová, sestra Hana Halíková, br. Antonín Weishaupt, br. Martin Písafi, br. Petr Halík a in memoriam br. Martin Halík.

Bez tûchto obûtav˘ch lidí by sokol nemohl existovat. Svou práci vÏdy dûlali s pln˘m nasazením a zcela zadarmo. Sestry a bratfii, moc

vám za v‰e dûkujeme.

No a pak uÏ probûhl hlavní bod cel˘ch oslav – pfiedání nového sokolského praporu. Tetiãky baráãnice s ním udûlaly ãestné kolo a pfie-

daly na jevi‰ti kmotrÛm, kter˘mi se stali:

b˘val˘ (a moÏná nov˘) primátor Prahy a ãlen Poslanecké snûmovny Parlamentu âR, Bohuslav Svoboda, starosta mûstské ãásti Praha-

Vinofi, Michal Biskup, 1. místostarosta Mâ Praha Vinofi, Milan Anto‰ a místostarosta Mâ Praha-Vinofi, Robert Rytina. 

Praporu poÏehnal a posvûtil ho svûcenou vodou jáhen Alois Koláãek. Prapor jsme objednávali je‰tû pfied válkou na Ukrajinû a jako by-

chom to tu‰ili – na praporu je sokolské heslo VzhÛru na stráÏ! To je dnes mimofiádnû aktuální a na obranu svobody a demokracie je za-

potfiebí se sjednotit nejen u nás, ale na celém svûtû a b˘t na té stráÏi...

Dûkujeme vedení mûstské ãásti, bez jejíÏ podpory by ná‰ nov˘, vinofisk˘ sokolsk˘ prapor, nemohl vzniknout. Dûkujeme kmotrÛm i na-

‰emu panu faráfii, Franti‰kovi âechovi, kter˘ zprostfiedkoval poÏehnání na‰emu praporu, stejnû jako jáhnovi Aloisi Koláãkovi, za tento akt.

A potom uÏ zaãalo neformální pfiátelské posezení se skvûl˘m obãerstvením. K zazpívání nám pfiijeli zahrát polaban‰tí sokolové z Po-

dûbrad, pfiidali se i vynikající vinofi‰tí hudebníci, Ilja Vlãek a Jirka âechák. Pfiátelé, dûkujeme.

A obãerstvení? Zde je tfieba podûkovat br. Radimu Palkovskému, kter˘ navrhl a sestrojil speciální gril na peãení kolen, a kter˘ jej také

obsluhoval uÏ od samotného rána aÏ do pozdních hodin. Ke 100 letÛm jich bylo 100! A byla vynikající! 

Stejnû tak obdivuhodn˘ v˘kon byl v podání mistra fiezníka, Petra Matou‰ka. Od samotného rána opékal klobásy, spolu s pomocníky

balil kolena do alobalu a v‰echny porcoval! Konãil dlouho po pÛlnoci… Kluci, dûkujeme!

Na akci se úãastnilo i mnoho dûtí a dospûl˘ch z Ukrajiny, snad jsme jim trochu odvedli pozornost od jejich domácího utrpení.

Jsme ‰Èastní, Ïe jsme mohli pfiivítat tolik hostÛ a spoleãnû si uÏít na‰e oslavy. 

Na závûr bychom je‰tû rádi podûkovali ‰éfredaktorce Vinofiského zpravodaje, Ivetû Bou‰ové, spolu s Tomá‰em Tû‰ínsk˘m fotili a zpra-

covávali materiál ze v‰ech momentÛ na‰ich oslav. 

No je‰tû jednou v‰em partnerÛm, bez nichÏ by se na‰e oslavy a vÛbec provoz sokola, neobe‰ly:

Mûstské ãásti Praha-Vinofi, hlavnímu mûstu Praha, Globusu âakovice, Divad˘lku Na koneãn˘, VR Atelieru Roberta Rytiny, Stromu

Vinofi a dal‰ím... Pfiátelé, dûkujeme!

Dûkujeme i v‰em úãastníkÛm, âT za reportáÏ, vzácn˘m hostÛm a hlavnû – pánu Bohu, Ïe zajistil dobré poãasí, a Ïe se moc sportovcÛ

nezranilo.

Oslavy 100 let jsou za námi – aÈ Ïijí oslavy 200 let TJ Sokola Vinofi.

Místostarosta TJ Sokol Vinofi, br. Franti‰ek ·varc

Dûkujeme na‰im partnerÛm a sponzorÛm

VR Atelier
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Leden 2023

D ù K U J E M E
● mûstské ãásti Praha-Vinofi v ãele 

se starostou Michalem Biskupem 

a místostarosty Milanem Anto‰em 

a Robertem Rytinou

● Globusu âakovice

● Divad˘lku Na koneãn˘ v ãele 

s Jifiinkou Dlabaãovou, Zuzkou 

·toãkovou a Václavem Dlabaãem

● VR Atelieru Roberta Rytiny

● Ivetû Bou‰ové za zpracování tohoto

kalendáfie

● Radimu Palkovskému za sestrojení 

a obsluhu grilu – a Petrovi 

Matou‰kovi za super klobásy 

a kolena!
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● Od 8.30 do 10.00 si mohly dûti vyzkou‰et cviãební náfiadí 

i ochutnat atmosféru sokolovny. Dûkujeme za dohled 

zku‰en˘ch cviãitelÛ Hanky Halíkové, Anny Ettlerové, 

Petry Gawdunové a Petra Halíka.

Únor 2023



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

● 10.00 – 10.30 Divad˘lko Na koneãn˘ a pohádka 

O kohoutkovi a slepiãce. Moc dûkujeme Jifiince Dlabaãové, 

Zuzce ·toãkové, Va‰kovi Dlabaãovi, jejich rodinám a v‰em 

jejich obûtav˘m kolegyním a kolegÛm. Dûti jenom záfiily – 

a to je‰tû mûly pfied sebou karneval!

Bfiezen 2023



● 10.30 – 12.00 dûtsk˘ karneval v podání Divad˘lka Na koneãn˘. 

Super! Nádhera! Souãástí karnevalu bylo i malování na tváfi, dûti si to

opravdu uÏily a vûfiíme, Ïe i rodiãe. Nebojte se, podívejte se na záfií 

2023 – 2. sobotu karneval opakujeme! Holky a kluci, moc dûkujeme!

Duben 2023
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Kvûten 2023

● Tradiãní zahájení slavnostní schÛze ãeskou hymnou v podání Johanky Maryskové. Johanko, dûkujeme Tobû i celé rodinû. 

Následovaly projevy emeritního starosty Ïupy Barákovy, br. Bofiivoje Sopra, na‰eho dfiívûj‰ího starosty, br. Milo‰e Hrnãála 

a souãasného starosty, br. Myrona Gawduna. Po nich následovala ukázka cviãení dûtí z matefiské ‰kolky. Paní uãitelky i milé dûti, 

moc vám v‰em dûkujeme. Nasadily jste laÈku opravdu vysoko.
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âerven 2023

● Ukázka cviãení dûtí ze sokola. Moc dûkujeme cviãitelkám, 

sestrám Hanû Halíkové, Annû Ettlerové a Petfie Gawdunové, 

stejnû jako dûtem.
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● Ozdobou kaÏdé akce ve Vinofii jsou tetiãky baráãnice a jejich 

âeská beseda. My sokolové si uÏ akci bez nich nedokáÏeme 

pfiedstavit. Milé tetiãky, moc vám v‰em dûkujeme!

âervenec 2023
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● Nohejbalov˘ turnaj amatérÛ – obrovské nad‰ení, zápal i nasazení. Dûkujeme v‰em hráãÛm i divákÛm. Borci, dûkujeme!

Srpen 2023
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● Tenisov˘ turnaj amatérÛ – a mÛÏeme jenom opakovat: 

obrovské nad‰ení, zápal i nasazení. Dûkujeme v‰em hráãÛm 

i divákÛm. Borci, dûkujeme!

Záfií 2023



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

¤íjen 2023

● A souãasné vedení: bratr Myron Gawdun, starosta TJ Sokol Vinofi, sestry Marie Budafiová, Anna Ettlerová, Pertra Gawdunová, Hana

Halíková, bratfii Antonín Weishaupt, martin Písafi Petr Halík a in memoriam bratr Martin Halík. Vyznamenání obdrÏela i paní AlÏbûta Orsá-

gová, která nám obûtavû a nezi‰tnû moc pomáhá. Dûkujeme vám v‰em!

● Vzpomínka na zesnulé sestry a bratry. PoloÏením kytic u hrobÛ zakladatele TJ Sokola Vinofi, br. Josefa Hofmana a sestry Zorky 

Kadefiábkové, jsme uctili památku v‰ech zesnul˘ch sokolÛ, aÈ jiÏ zemfieli na následky perzekucí totalitními reÏimy nebo nemocí, 

ãi vûkem… Bez obûtav˘ch lidí by nebylo Sokola… Sestry, bratfii, dûkujeme vám a slibujeme, Ïe poneseme vá‰ sokolsk˘ odkaz 

dal‰ích 100 let. AÈ Ïije Sokol, aÈ Ïije svoboda a demokracie.

● Vyznamenání minulého vedení TJ Sokol Vinofi, stejnû jako toho souãasného. Bez tûchto obûtav˘ch a nezi‰tn˘ch lidí by sokol u nás 

nebyl... A tak jmenovitû – sestry a bratfii sokolové z minulého vedení:

Bofiivoj Sopr – emeritní starosta Ïupy Barákovy, Milo‰ Hrnãál, dfiívûj‰í starosta TJ Sokol Vinofi, ãlenové v˘boru: Libu‰e Pincová, 

Milan Klivick˘, Petr Bajer, Jarda JirkÛ, Milan Fi‰ar, Pepa Matou‰ek a Pepa Mestek.
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Listopad 2023

● K oslavám patfií i nová sokolská vlajka. Dûkujeme mûstské ãásti Praha-Vinofi i kmotrÛm praporu, kter˘mi byli: 

ãlen Poslanecké snûmovny parlamentu âR a b˘val˘ primátor hl. m. Prahy, Bohuslav Svoboda, starosta Mâ Praha-Vinofi, 

Michal Biskup, 1. místostarosta Mâ Praha-Vinofi, Milan Anto‰, místostarosta Praha-Vinofi, Robert Rytina a starosta TJ Sokol Vinofi, 

br. Myron Gawdun. Dûkujeme i jáhnovi Aloisi Koláãkovi, za poÏehnání a vysvûcení praporu.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Prosinec 2023

● K oslavám patfií i hudba a zpûv. A dobré obãerstvení. A dobrá nálada. Pfii‰li nám k tomu zahrát polaban‰tí sokolové, pfiidali se 

i vynikající místní hudebníci, Jirka âechák a Ilja Vlãek. Zpûv a tanec zajistili na‰e sokolky a sokolové, hosté a pfiátelé. 

Obûtavá byla obsluha grilu Radim Palkovsk˘ a Petr Matou‰ek, pivo ãepoval hostinsk˘ Láìa Îalud od rána aÏ do pozdních 

nebo spí‰e ranních hodin... 

100 let je za námi, aÈ Ïijí dal‰í léta TJ Sokola Vinofi, sester sokolek, bratrÛ sokolÛ i v‰ech dobr˘ch lidí.


