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● TJ Sokol Vinofi a sokolovna br. Josefa Hofmana

Br. Josef Hofman  (*23. 3. 1890, † 26. 4. 1965), vinofisk˘ statkáfi, se v˘znamnou mûrou zasadil o rozvoj Vinofie. V letech 1923-1927 

a v roce 1931 byl starostou obce. 

S jeho jménem je spojena modernizace obce, jako napfi. zavedení telefonu, elektfiiny, silnice do Pfiezletic, vysazování zelenû a stromo-

fiadí nebo kanalizace.

V bfieznu 1922 stál v ãele pfii zaloÏení Obce sokolské ve Vinofii, kde poté pÛsobil jako první starosta. V roce 1923 byl zakoupen 

pozemek, vybrán projekt stavitele J. Dou‰i z Horních Poãernic a zapoãalo shánûní financí. Celkem byl rozpoãet 250.000,- Kã.

Josef Hofman sám si zakoupil 600 podílÛ sokolovny za 30 tisíc korun, ostatní ãlenové Sokola dohromady potom 720 podílÛ za 36.000,- Kã.

O zb˘vající pÛjãku u Okresní hospodáfiské záloÏny se br. J. Hofman zaruãil cel˘m sv˘m majetkem. 

Sokolovna se slavnostnû otevírala 28. fiíjna 1925 za veliké úãasti v‰ech okolních sokolsk˘ch jednot, Ïupního pfiedsednictva a mnoha

obãanÛ z Vinofie i okolí. 

V roce 1948 byl br. Josef Hofman oznaãen za kolaboranta a musel se vzdát starostenství Sokola, pfiestoÏe byl fa‰istick˘m reÏimem per-

zekuován. V roce 1952 byla potom místní Obec sokolská nov˘m komunistick˘m reÏimem zru‰ena celá.

Br. J. Hofman byl nespravedlivû perzekuován nejen za protektorátu, ale i po roce 1945 aÏ do konce svého Ïivota. 1. bfiezna 1950 byl

HofmanÛm statek bez náhrady zabrán, br. J. Hofman s rodinou se museli vystûhovat, nádeniãit, poté pracoval v PALu Kbely, peníze mu

v‰ak sprostû strhávali a tudíÏ mu zbylo velmi málo na Ïivobytí. Du‰evnû zt˘ran˘, nemocn˘, v bídû, zemfiel v 75 letech…

Obec sokolská Vinofi smûla obnovit svou ãinnost aÏ po sametové revoluci 1989, kdy byla v kvûtnu 1992 znovu zaregistrována. 

2. záfií 2020 Valná hromada TJ Sokol Vinofi jednohlasnû schválila pojmenování místní sokolovny jménem svého zakladatele a prvního

starosty jednoty, jménem vynikajícího, obûtavého a pracovitého ãlovûka, br. Josefa Hofmana.

âest jeho památce!



● Pfiíbûh nalezeného praporu Ïupy Barákovy

Vzpomínka na vinofiskou sokolku a náãelnici Ïupy Barákovy, sestru Zorku Kadefiábkovou 
(8. 4. 1894 - 17. 1. 1967).

Krátce po okupaci âeskoslovenska v roce 1939 ukryla prapor vinofiská sokolka a Ïupní náãelnice, sestra Zorka Kadefiábková (naroze-

na 8. 4. 1894). V domû, kde bydlela, nechala vydlabat pÛdní trám, prapor zabalila do plátna a tajnû uloÏila do trámu. V totalitní fa‰is-

tické dobû se  neodevzdání sokolsk˘ch relikvií trestalo smrtí. Ihned po okupaci byl vydán zákaz ãinnosti sokolÛm Ïidovského vyznání,

po krátké dobû, v roce 1941, byl potom Sokol zakázán úplnû. 8. fiíjna 1941 do‰lo k zatãení 1.500 ãlenÛ Sokola a jejich deportaci do kon-

centraãních táborÛ, kde jich bylo 800 popraveno. âlenové Sokola byli zapojeni do odbojov˘ch skupin, úãastnili se a pomáhali pfii aten-

tátu na Heydricha, ãasto byly fa‰isty popravovány celé jejich rodiny.

Sokol byl stíhán a zakázán nejen fa‰isty, ale i komunisty, zvlá‰tû po smrti presidenta E. Bene‰e - rovnûÏ ãlena Sokola - a nástupu 

K. Gottwalda. Perzekuce Sokola byla dovr‰ena v roce1956, kdy byl Sokol zakázán úplnû. Proto zÛstal prapor schován i po válce. Sestra

Zorka byla za svÛj sokolsk˘ postoj, boj za demokracii a svobodu, zatãena. Komunisté zachytili její dopis adresovan˘ Sokolu v USA, kde

popisuje, jak to u nás vypadá se Sokolem. Ve sv˘ch 61 letech byla v roce 1955 uvûznûna. Ve vûzení tûÏce onemocnûla a po letech kruté-

ho a nespravedlivého vûznûní byla propu‰tûna, nevyléãitelnû nemocná, na svobodu. Zemfiela 17.1. 1967. V kronice Vinofie je poznámka: 

„... zdravou ji uvûznili, tûÏce nemocná se vrátila...“ 

Prapor byl náhodou nalezen v roce 1994 pfii rekonstrukci domu, kde bydlela a po zji‰tûní, o co se jedná, byl prapor pfiedán do rukou 

tehdej‰ího na‰eho starosty Sokola, bratra Milo‰e Hrnãála. Tuto ‰Èastnou a v˘znamnou událost oznámil bratr Hrnãál na podzimním Ïup-

ním pfiedsednictvu 1994 a slavnostnû prapor pfiedal do rukou starosty Ïupy, bratra Bofiivoje Sopra. Prapor byl zachován v pfiekvapivû

bezvadném stavu. Byl a je ozdobou v‰ech slavnostních akcí Ïupy, byl nesen ve v‰ech následujících sletov˘ch prÛvodech a pfii slavnost-

ních pfiíleÏitostech na nejvy‰‰ích úrovních s úãastí státních pfiedstavitelÛ. V roce 2017 byl odbornû restaurován a uloÏen na ãestné mís-

to v Tyr‰ovû domû. VáÏíme si tohoto praporu nejen jako symbolu sokolství, hrdinství a obûtavosti vinofiské sokolky, ale také jako svûd-

ka stateãnosti na‰ich pfiedkÛ a celého sokolského hnutí, které vyznává demokracii a svobodu. 

Snad i tento pfiíbûh zmûní souãasn˘ postoj a vnímání Sokola u nûkter˘ch lidí, ktefií vidí ná‰ spolek se stoletou tradicí jako zbyteãn˘, 

nedÛvûryhodn˘ nebo dokonce vhodn˘ ke zru‰ení…

Místostarosta TJ Sokol Vinofi, br. Fr. ·varc



Asi by bylo dobré, po vzoru na‰ich baráãníkÛ, uctít nejprve památku zesnul˘ch. Celé fiady sokolÛ, ktefií od samého zaãátku vzniku na-

‰eho spolku neváhali nezi‰tnû pomoci aÈ jiÏ pfii v˘stavbû sokolovny, pfii cviãení, pfii spoleãensk˘ch akcích nebo pozdûji v dobách útlaku

a zákazu Sokola pfii odboji a obranû vlasti a sokolsk˘ch ideálÛ. Mnoho z na‰ich sester a bratrÛ za to zaplatilo cenu nejvy‰‰í, mnohdy by-

ly popraveny – nebo spí‰e zavraÏdûny – celé jejich rodiny. Kdo mûl vût‰í ‰tûstí, skonãil na dlouhá léta v nelidském vûzení. 

Jejich památku si pfiipomínáme 8. fiíjna, Památn˘m dnem sokolstva. NezapomeÀme na nû, stejnû jako na obranu demokracie a svobody.

Sokolovna patfiila ihned po dostavûní k dominantám Vinofie, jak je vidût na dobové fotografii. Rok postavení sokolovny pfiipomíná i plas-

tika se sokolem, která je u vstupu do sokolovny a klubovny. Obrovsk˘ spoleãensk˘ v˘znam pfiipomíná i program pfii otevfiení sokolovny

z roku 1925.

Tak aÈ nám paní sokolovna slouÏí v plné kráse a úctû dal‰ích 100 let.
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Leden 2022

Od svého otevfiení v roce 1925 patfií sokolovna neodmyslitelnû k v˘znamn˘m a památn˘m stavbám ve Vinofii. Byla i je centrem nej-

‰ir‰ích sportovních ãinností v‰ech generací, stejnû jako kulturních akcí. Nûkdy se musely plesy pofiádat i dva dny za sebou, aby se do-

stalo na v‰echny zájemce. Konaly se zde plesy obecní, myslivcÛ, zahrádkáfiÛ, sportovcÛ, rybáfiÛ, baráãníkÛ i plesy Zlaté Prahy. Pro mlá-

deÏ potom byly pofiádány tzv. „ãaje“, poslech kapel s tancem. Své místo zde mûlo i místní ochotnické divadlo a kino. Po válce ale sokolové

chodívali cviãit i na louku za zámkem, jak ukazují dobové fotografie.

Dnes k nám chodí sportovat v‰ichni, ktefií mají zájem o pohyb a cviãení, napfi. v oddílech:

stolní tenis, tenis, nohejbal, volejbal, florbal, judo, cviãení rodiãÛ s dûtmi, v‰estrannost, cviãení seniorÛ, pfiipravujeme cviãení juniorek. 

TJ Sokol Vinofi s vydatnou podporou hlavního mûsta Prahy a Mâ Vinofi postavil nové hfii‰tû s umûlou trávou na fotbal, nové fotbalo-

vé kabiny, nové hfii‰tû na nohejbal,  provedl v˘znamnou rekonstrukci vnitfiku sokolovny,  renovaci parket v sále, instaloval nové ‰atny,

nové moderní plynové vytápûní, je toho ale je‰tû celá fiada, co je tfieba udûlat.

Jsme rádi, Ïe pfies ve‰ker˘ úprk od sportování k poãítaãÛm se nám dafií pokraãovat v tradici Sokolaa podpofie aktivního 
pohybu v‰ech generací. 
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Únor 2022

Hokejov˘ oddíl byl zaloÏen v roce 1949. Obrovsk˘m nad‰ením a obûtavou dobrovolnickou prací byly vlastnoruãnû pokáceny stromy

na Rakovnicku, nafiezána prkna a sestaveny mantinely. Poté musela b˘t pfiipravena plocha vedle sokolovny. Celou noc se v zimû stfiíka-

lo vodou ze studny, barvily se lajny a v‰e se pfiipravovalo na tréninky a zápasy. Na lanech bylo zavû‰eno i osvûtlení 1000 Wattov˘mi Ïá-

rovkami. Na zápasy chodilo aÏ 400 divákÛ a Vinofi hrála tfietí nejvy‰‰í soutûÏ, na na‰em hfii‰ti hrál i mistr svûta a nespravedlivû odsou-

zen˘ reprezentant Vladimír Kobranov, kter˘ proti nám hrál za âerno‰ice. DruÏstvo ÏákÛ hrálo pfiátelské zápasy i proti Spartû Praha, na‰e

dûti si tak v roce 1964 zkusily  novou ledovou plochu na v˘stavi‰ti. KvÛli oteplování a finanãní nároãnosti musel ale hokejov˘ oddíl

svou ãinnost ukonãit, pokraãovatelem hokejové tradice je ale amatérsk˘ hokejov˘ t˘m HC Kaãefii. 

âestn˘m obãanem Vinofie je vynikající hokejista, mnohonásobn˘ reprezentant, olympionik a skvûl˘ ãlovûk, Miroslav Kluc.

Na‰ím snem je vybudování hokejového hfii‰tû a navázání na letitou tradici vinofiského hokeje.
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Bfiezen 2022

Ná‰ oddíl florbalu je pomûrnû mlad˘, od roku 2005  se parta nad‰en˘ch lidí zaãala scházet v sokolovnû za úãelem aktivního pohybu.

No a tento sport nás drÏí dodnes, scházíme se pravidelnû jednou t˘dnû a pfiestoÏe jsme úplní amatéfii, pofiádáme pfiátelské zápasy mezi

podobn˘mi oddíly.

Pohyb je pro nás stejnû dÛleÏit˘ jako to, Ïe se sejdeme, popovídáme a udrÏujeme si tak v praxi sokolské rãení – v zdravém tûle zdra-

v˘ duch…

Do roku 2016 reprezentoval Vinofi více jak 10 let ve florbalov˘ch soutûÏích t˘m FBC Vinofiská zvûfi.  Maximální nasazení a v˘kony

vedly k v˘borné reprezentaci Vinofie proti t˘mÛm z Prahy a stfiedoãeského kraje. I kdyÏ t˘m nikdy nedosáhl velk˘ch úspûchÛ, zanechal

ve florbalovém prostfiedí v˘znamnou stopu. V souãasné dobû t˘m funguje pouze jako volnoãasová aktivita, bez úãasti v soutûÏích.

Do sokolovny ale chodí procviãovat své dovednosti v tomto sportu i mladí florbalisté pfii základní ‰kole, Olymp florbal. Tak
aÈ se jim dafií a roz‰ifiují na‰i základnu.



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

Duben 2022

Oddíl rodiãe a dûti je urãen pro nejmen‰í dûti 1 - 4 let v doprovodu svého rodiãe nebo prarodiãe. Dûti získávají základní pohybové

dovednosti, rozvíjí drobnou motoriku. Hodinu zaãínáme a konãíme básniãkami s pohybem. V hodinách vyuÏíváme tûlocviãné náfiadí 

a fiadu dal‰ích pomÛcek, z kter˘ch pfiipravujeme pestrou pfiekáÏkovou dráhu. Dûti se uãí skákat na trampolínû, lézt tunelem, vylézt na

laviãku, houpat se na kruzích. Nejprve tento oddíl vedl mÛj manÏel Martin Halík. V roce 2003 jsem oddíl pfievzala já. V‰echny dûti

chodí na cviãení s radostí, mnohé z nich s postupujícím vûkem pokraãují i v dal‰ích oddílech – uÏ bez rodiãÛ. 

Cviãitelka sestra H. Halíková



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

Kvûten 2022

Sportovní klub Judo Academy úspû‰nû pÛsobí na ãeské scénû od roku 2007 a vede dûti nejen k judu, ale zejména k pohybu jako ta-

kovému. S dûtmi pracujeme jiÏ od 3 let na M·, sportovních centrech i základních ‰kolách nejen v Praze, ale také ve Stfiedoãeském, 

Jihoãeském a PlzeÀském kraji. Zaãínáme v‰eobecnou pohybovou prÛpravou, kam postupné zafiazujeme prvky juda, a to v‰e formou hry.

V pfiípadû talentu a nad‰ení pro tento sport je díté zafiazeno do závodní skupiny, kde se jiÏ judu mÛÏe vûnovat naplno. 

WWW.JUDOPRODETI.CZ je tu pro vás. Od roku 2020 aktivnû pÛsobíme i v sokolovnû TJ Sokola Vinofi.



Oddíl nohejbalu byl u nás zaloÏen v roce 2002 nohejbalov˘mi nad‰enci br. M. Písafiem a br. J. ·táfkem. Nejprve se hrál na hlinûném

hfii‰ti vedle sokolovny, v roce 2015 potom TJ Sokol Vinofi s pomocí hlavního mûsta Prahy a mûstské ãásti Praha-Vinofi postavil hfii‰tû

nové, antukové, vãetnû tribuny.

A potom uÏ zaãala jízda soutûÏemi, která se v roce 2021 zastavila aÏ postupem do druhé ligy, 2. nejvy‰‰í nohejbalové soutûÏe. Sou-

bûÏnû ale také chodí na toto hfii‰tû a do sokolovny zlep‰ovat své nohejbalové zdatnosti celá fiada amatérÛ, jsou pofiádány amatérské tur-

naje a jsme moc rádi, Ïe je tento sport u nás tak roz‰ífien a oblíben.  

Tak aÈ se nám dafií sportovat ve zdraví a spokojenosti i nadále.

M. Písafi, vedoucí nohejbalu
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âerven 2022
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âervenec 2022

Fotbalov˘ oddíl byl zaloÏen v roce 1928 a stal se místem, kam chodilo fandit 200 – 300 lidí. 

Dobové fotografie ukazují, Ïe Vinofi hrála soutûÏe od roku 1938. Mûli jsme muÏstvo A, muÏstvo B, druÏstvo ÏákÛ a dorostencÛ. 

Po válce, v roce 1947, vinofisk˘ fotbal proslavili dorostenci, ktefií si zahráli v závûru praÏského poháru pfied zaplnûn˘mi ochozy praÏ-

ské Sparty v pfiedzápase ligového utkání.

Pozemek na dne‰ní hfii‰tû daroval (!) p. Jan Habásek, kter˘ na nûm bydlel v malém domku, a kter˘ dûlal i správce. Podél plotu od sil-

nice byla dfievûná kuÏelna, kde se místní scházeli dávno pfied v˘kopem, a kde hráli prestiÏní soutûÏe v kuÏelkách. U vchodu byla bud-

ka s pokladnou. Pfied kuÏelnou byla koryta na mytí, do nichÏ se nosila voda ze studny. V koutû pozemku stál such˘ záchod.

Kabiny, instalovány aÏ po válce, byly v dfievûném baráku po Nûmcích, kter˘ byl ze statku pfiestûhován na hfii‰tû. Vybavení hfii‰tû 

Sokol postupnû vylep‰oval aÏ do dne‰ní podoby. 

V roce 1970 probûhlo utkání místních fotbalistÛ s fotbalovou Slavií (v ãele s legendárním brankáfiem Fr. Plániãkou), za níÏ hrál 

i místní obãan St.Kocourek. Dal‰ími v˘znamn˘mi soupefii byli b˘valí reprezentanti v ãele s Antonínem Panenkou v roce 2003, potom

fotbalisté Dukly Praha, za kterou hrál dal‰í Vinofiák, Jirka âadek – âestn˘ obãan Vinofie. „Dukláci“ pfiijeli je‰tû jednou, pfii pfiíleÏitosti

oslav 90 let vinofiského fotbalu. Posledním znám˘m soupefiem na‰ich fotbalistÛ byli hokejisté Sparty Praha.

Fotbal se od TJ Sokol oddûlil v roce 2020 a v‰ichni mu pfiejeme hodnû úspûchÛ a obûtav˘ch lidí.
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Srpen 2022

Koncem roku 1989 se se‰lo nûkolik nad‰encÛ kolem bratrÛ sokolÛ Va‰ka Kubky a Milana Klivického. Nezmûrn˘m úsilím a tisíci

brigádnick˘ch hodin dokázali vlastními silami postavit dva nádherné tenisové kurty, které slouÏí  v plné kráse dodnes. Dal‰í tisíce ho-

din byly a jsou odpracovávány na jejich provozu a údrÏbû. Za tu dobu se na nich pofiádal nespoãet turnajÛ, soutûÏí, nebo utkání jenom

pro radost. Tradici zde mûly turnaje KOBA-Cup, po nich Auto Kout – Cup, dnes to jsou turnaje pro ‰irokou vefiejnost, pofiádané 

nad‰enci. Tenisov˘ oddíl Sokol Vinofi se zapojil i do soutûÏí amatérÛ, tzv. Buì fit ligy. A-t˘m pod vedením br. V. Kubky tuto soutûÏ do-

konce vícekrát vyhrál. B-t˘m pod vedením br. M. Klivického slavil úspûchy v niÏ‰ích tfiídách, letos postoupil do té nejvy‰‰í, takÏe

v tom jubilejním roce 100 let od zaloÏení dojde k derby mezi A a B t˘mem. 

Nová doba uÏ dorazila i k nám,  omladili jsme vedení a za pomoci  br. R. Plichty jsme udûlali napfi. digitální rezervaci tenisov˘ch

kurtÛ. Doufejme, Ïe na‰e sportovi‰tû bude vyuÏíváno co nejvíce, a to nejen zaslouÏil˘mi a dlouholet˘mi ãleny.

V˘bor TJ Sokol Vinofi, stejnû jako Ïupa Jana Podlipného, udûlily zakládajícím ãlenÛm tenisového oddílu, bratru V. Kubkovi
a bratru M. Klivickému ocenûní za jejich dlouholetou obûtavou ãinnost.
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Záfií 2022

Jak je vidût u stránky Historie na jedné z nejstar‰ích dobov˘ch fotografií z roku 1932, cviãení dívek i klukÛ mûlo velikou tradici

a bylo velice nav‰tûvované. Jak ubíhal ãas, tak stejní nad‰enci pomalu pfiecházeli na cviãení dorostenek, dorostencÛ, poté na cviãení

Ïen a muÏÛ.

A jak ãas ubíhá i nadále, plynule jsme pfie‰li na cviãení seniorÛ… 

A dûkujeme Sokolu, Ïe nám umoÏÀuje cviãit i nadále, pod vedením na‰í zaslouÏilé cviãitelky, sestry Marie Budafiové. Pravidelnû se

scházíme 2x t˘dnû, cviãení uÏ není zamûfieno na posílení fyzické zdatnosti, spí‰e se jedná o cviky rehabilitaãní. DÛleÏité je ale pro nás

také to, Ïe se mÛÏeme na nûco tû‰it, Ïe se setkáváme, po cviãení chviliãku posedíme a samozfiejmû zavzpomínáme. Trénujeme tedy ne-

jen tûlo, ale i ducha. Tak aÈ nám to, milé sestry sokolky, vydrÏí v tom na‰em spolku co nejdéle. To pfiejeme i na‰im nástupcÛm.

A pozor! V‰echny Vás zveme na 17. 9. 2022: slavíme 100 let od zaloÏení TJ Sokol Vinofi!



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 2022

Oddíl v‰estrannosti vznikl na podzim 2005. Na první hodiny pfii‰ly na‰e tfii dcery a Eli‰ka Slabá, která po letech pro‰la cviãitelsk˘m

kurzem a stala se první pomocnou cviãitelkou. Oddíl se ãasem rozrÛstal aÏ na 25 ãlenek od 1. do 9. tfiídy. Pozdûji si cviãitelské zkou‰-

ky v Tyr‰ovû domû udûlala i Zuzka Kr˘lová a Petr Halík (ten vede chlapce a obãas pomáhá i u nás).

Skladba cviãební hodiny je pokaÏdé trochu jiná. VyuÏíváme Ïebfiiny, Ïínûnky, kruhy, lano, ‰védskou bednu, trampolínku, laviãky,

bradla o nízké Ïerdi a z náãiní míãe, míãky, gymbaly, ‰vihadla, obruãe nebo skákací gumu.

V leto‰ním roce se nás se‰lo opravdu hodnû a novou posilou je Petra Gawdunová, která obohacuje cviãení o rozcviãky pfii hudbû ve

stylu aerobiku.

Doufáme, Ïe leto‰ní rok nebudeme muset pfieru‰ovat kvÛli pandemii a procviãíme se ve zdraví do konce ‰kolního roku a do
toho na‰eho, sokolského stého jubilejního.

Cviãitelka sestra Anna Ettlerová
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Listopad 2022

Volejbal má v Sokolu Vinofi svou tradici. Dfiíve se hrávala utkání nad‰encÛ na místních hfii‰tích, poté se pfiesunula aktivita na b˘valé

hokejové hfii‰tû Sokola, kde se hrála i oficiální soutûÏ, stejnû jako na pozdûj‰ím hfii‰ti, které dalo k dispozici b˘valé generální fieditel-

ství Opraven zemûdûlsk˘ch strojÛ. Po znovuobnovení ãinnosti TJ Sokol Vinofi v roce 1992 se zaãala scházet parta volejbalov˘ch 

nad‰encÛ pod vedením bratra Martina Halíka v sokolovnû.  Probíhaly tréninky dospûl˘ch i dûtí a pfiestoÏe se jednalo spí‰e o zájmovou

neÏ profesionální ãinnost, nad‰ení v‰ech bylo veliké.

Po odchodu br. M. Halíka vedla oddíl jeho manÏelka, nyní syn Petr Halík a sestra Anna Ettlerová. Oddíl dûtí je urãen pro chlapce ve

vûku 5-15 let, v rámci hodiny probíhá rozcviãka, opiãí dráha, trénování techniky volejbalu, florbalu, cviãení na náfiadí, vybíjená, podle

poãtu hráãÛ. Volejbaloví nad‰enci zkou‰eli hrát i venku, na dne‰ním nohejbalovém hfii‰ti. Tenkrát ov‰em byl na nûm povrch mizern˘,

nic to ale neubralo na nad‰ení sportovat.

Oddíl volejbalová pfiípravka mládeÏe funguje od roku 2016. Tento oddíl je urãen pro dívky a chlapce od 13 let do 18 let. Hodina za-

ãíná a konãí nástupem. Potom se trénuje technika, podání, prsty a bagr, smeãování, potom se rozcviãují úãastníci ve dvojicích. Po roz-

cviãení se rozdûlí na dvû druÏstva a ta hrají do konce hodiny.  Kromû pravideln˘ch tréninkÛ se hráãi zúãastÀují turnajÛ, získali i pár di-

plomÛ, pohárÛ napfi, v roce 2017 pohár za 2. místo volejbal mix. sestra Hanka Halíková. 

Bratr M. Halík nás bohuÏel v prosinci 2017 po tûÏké nemoci opustil, v jeho stopách ale pokraãuje syn, PéÈa Halík.  Na poãest
Martina Halíka pofiádáme volejbalov˘ turnaj Memoriál Martina Halíka. A my v‰ichni si pfiejeme, aby volejbaloví nad‰enci by-
li i nadále a tradice volejbalu ve Vinofii pokraãovala.

Petr Halík
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Prosinec 2022

Oddíl vznikl v roce 1992 a od té doby se aktivnû úãastní soutûÏí organizovan˘ch âeskou asociací stolního tenisu. V souãasné dobû

má 3 druÏstva v soutûÏích – „A“ druÏstvo v krajském pfieboru „B“ a „C“ v niÏ‰ích soutûÏích.

Tréninkov˘ proces probíhá v úter˘ a ãtvrtek s v˘jimkou letních mûsícÛ.

âilé jsou ale i aktivity amatérÛ, vánoãní turnaje zaãal pofiádat zamûstnanec Marcipánky, Ota Gold. Po jeho smrti turnaje pokraãují

pod názvem Memoriál Oty Golda. 

Antonín Weishaupt, vedoucí oddílu

Stanislav Tepl˘, zakladatel oddílu



Za celou místní Obec baráãnickou Jana

Ámose Komenského, která byla zaloÏe-

na v roce 1932 (a v tom jubilejním roce

2022 oslaví 90 let!), pfiejeme celému So-

kolu Vinofi, stejnû jako v‰em spolkÛm,

jenom to nejlep‰í, hodnû zdraví a sil

a obûtav˘ch pracovníkÛ, abychom moh-

li v té na‰í tradici pokraãovat i nadále.

Rychtáfika Vûra Kuãerová a v‰echny tetiãky a sousedé

Svat˘ Hubert, patron myslivcÛ,  nechÈ

vás provází pfii va‰í ãinnosti a pomáhá

vám udrÏovat hodnoty, které vÏdy Sokol

vyznával: vlastenectví, demokracii, svo-

bodu – a hlavnû - v zdravém tûle zdra-

v˘ duch!

Za v‰echny myslivce 
Bohuslav Pechr, Franta Joska

Kdyby ‰ly na na‰ich zahrádkách pûsto-

vat plodiny jako tfieba úcta nebo uzná-

ní, urãitû by se jich pro Sokol urodilo

dost a dost. Za tûch sto let va‰í ãinnosti,

útrap i radosti si to, pfiátelé, bratfii a sest-

ry, plnû zaslouÏíte. 

Martina Kolarová 
a v‰ichni zahrádkáfii Vinofi 

I rybáfisk˘ spolek vinofisk˘ se pfiipojuje

k pfiání, aby Sokol mohl v plné síle po-

kraãovat v tradici, která ve Vinofii trvá

sto let. A pfiejeme vám, aby se vám vÏdy

dostalo a dostávalo uÏ jen zaslouÏené

podpory místo zákazÛ, pfiíkazÛ nebo ‰i-

kany.

Tomá‰ Podzimek a rybáfii Vinofi

Za fotbalisty FK Vinofi dûkujeme Soko-

lu za nádherné hfii‰tû s umûlou trávou

a nové kabiny a pfiejeme na‰im kolegÛm

sportovcÛm hodnû zdraví, sil a úspûchÛ.

Per Kubka se v‰emi mlad˘mi 
i star‰ími fotbalisty

AÈ chodí co nejvíce sokolÛ i nesokolÛ

cviãit a sportovat, rád jim doplním chy-

bûjící tekutiny…

Láìa Îalud, restaurace v sokolovnû

Za celou Ïupu Jana Podlipného pfiejeme na‰im jubilantÛm dal‰ích minimálnû 100

let velice prospû‰né ãinnosti.

Br. Ludûk Pokorn˘, starosta Îupy

Je velik˘m potû‰ením psát o nad‰ení sokolÛ, udrÏovat starou tradici, stejnû jako

o nádherné spolupráci mezi spolky i mezi lidmi. Tak aÈ nám to tak vydrÏí i na-

dále.

Sestra A. Jago‰ová, ‰éfredaktorka sokolského ãasopisu Vzlet

Za v‰echny sportovce a vedení mûstské ãásti Praha-Vinofi pfieji na‰im sokolÛm

hodnû úspûchÛ, hodnû ãlenÛ a hodnû zdraví.  

Milan Anto‰, 1. místostarosta Mâ Praha-Vinofi a radní pro sport

ZaÏil jsem strasti Sokola a vím, jak je tûÏké, znovu vrátit lesk a v˘znam tohoto

tradiãního vlasteneckého spolku. Proto pfieji sestrám a bratrÛm SokolÛm hodnû

sil, trpûlivosti a obûtav˘ch ãlenÛ. Bez nich to není moÏné.

Doc. Dr. B. Svoboda, CSc. âlen Poslanecké snûmovny Parlamentu âR 
a b˘val˘ primátor hl. m. Prahy

Sokol stál u zrodu samostatného ãeskoslovenského státu v roce 1918, bojoval pro-

ti nacistické okupaci, podílel se na odboji, na atentátu na fií‰ského protektora 

Heydricha a platil za to vysokou cenu – cenu na Ïivotech sv˘ch ãlenÛ a jejich

rodin. Dal‰í perzekuci, bohuÏel, zaÏíval i za komunistického reÏimu. Pfiipomíne-

jme si to 8. fiíjna, kdy je Den sokolstva. Sokole, historie i souãasnost Ti dûkují.

Historik Ing. P. Îáãek, ãlen Poslanecké snûmovny Parlamentu âR

Já dûkuji za pozvání na na‰i spoleãnou oslavu, Sokol si to jistû zaslouÏí, i díky

obûtavé práce v‰ech, ktefií stáli u nového zrodu na‰í organizace po sametové re-

voluci. Ta doba nebyla lehká, ale jsem rád, Ïe jsme spolu s kolegy, Milanem Kli-

vick˘m, Petrem Bajerem, Jardou JirkÛ, Myronem Gawdunem a dal‰ími, mohli

u toho b˘t.

Br. Milo‰ Hrnãál, 1. polistopadov˘ starosta TJ Sokol Vinofi

Závûrem chceme podûkovat v‰em,

ktefií nás podporují, v‰em na‰im

sponzorÛm, protoÏe bez Va‰í pod-

pory, drazí pfiátelé,  se neobejdeme.

Dûkujeme i v‰em na‰im ãlenÛm,

dobrovoln˘m a nepostradateln˘m

cviãitelÛm i funkcionáfiÛm, stejnû

jako Vám v‰em, ktefií si tfieba pfii-

jdete jen zacviãit nebo se jen zú-

ãastnit nûjaké na‰í akce jako divák.

Sokol Ïije. U nás dokonce uÏ 100

let. A tak si pfiejme, aby  Ïil i na-

dále. V plné síle, ve zdraví i vzá-

jemné úctû a pfiátelství, v demo-

kracii a svobodû...

Br. Ing. Myron Gawdun, 
starosta TJ Sokol Vinofi

Dûkujeme na‰im partnerÛm a sponzorÛm

SILEX s.r.o.
VR Atelier


