
 

          Praha 6. 9. 2018 

Sokolské lípy svobody 

Vážené sestry, vážení bratři, 

ČOS se připojila ke kampani Stromy svobody, která má za úkol mapovat stromy vysazené    

k výročí vzniku Československé republiky a také iniciovat výsadbu nových stromů. 

S ohledem na historický význam Sokola při ustavování nové republiky a zásadní podíl naší 

organizace při výsadbách Stromů svobody v letech 1918/19, vnímáme 100 leté výročí jako 

velice významné. Proto chceme v rámci oslav maximálně podpořit myšlenku vysazení nových 

Stromů svobody sokolskými skupinami. Naším cílem je vysadit v jubilejním roce 2018 

rovných 100 Sokolských lip svobody. 

Vyzýváme sokolské župy a tělocvičné jednoty, aby nejlépe v týdnu 20 – 28. 10. 2018 

naplánovali vysazení nové památné lípy na vhodném místě. Ideálně na pozemku Sokola, 

s patřičnou důstojností, individuálně dle možností a místních podmínek. Tímto se zapojíte  

do projektu Sokolské lípy svobody.  

Přihlásit se můžete i v případě, že jste již k letošnímu výročí lípu vysadili. 

Ke každé přihlášené lípě OV ČOS zajistí památeční kovovou tabulku s názvem projektu, 

sokolskou symbolikou a datem vysazení, která bude připomínat výročí republiky a význam 

vysazeného stromu. Tuto tabulku o rozměrech 15 x 20 cm doporučujeme umístit 

k vysazenému stromu. 

Do projektu Sokolské lípy svobody se přihlásíte pomocí online formuláře s předstihem 

alespoň 2 týdnů před vysazením (potřebné pro zpracování a doručení památeční tabulky  

na vaši adresu). Ke konci roku z těchto podkladů vytvoříme mapu sokolských lip. 

Odkaz k přihlášení do sokolského projektu Sokolské lípy svobody zde: 

https://goo.gl/forms/j3UcnQ5WMZM1wx1S2 

Na stánkách partnerského projektu www.stromysvobody.cz v sekci „ke stažení“ naleznete 

konkrétní informace a doporučení týkající se výběru místa výsadby, zajištění sazenic stromů 

či následné péče o vysazený strom.  

Dotazy, připomínky k projektu: Jan Nemrava, místonáčelník ČOS 

kontakt: janemrava@seznam.cz, tel.: 724 842 719 

 

     N A Z D A R ! 

 

Hana Moučková v.r.   Lenka Kocmichová v.r.  Petr Svoboda v.r. 
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