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8. 10. 2019 
 

Vážené sestry, vážení bratři,  
 

letos poprvé si budeme připomínat osmý říjen nejen jako Památný den sokolstva, ale nově i jako 

významný den České republiky. Věnujte, prosím, tomuto datu větší pozornost než obvykle a 

zavzpomínejte na padlé sestry a bratry během všech odbojů. Přidejte se i Vy, Vaše župa a jednota 

k již tradičním všesokolským akcím. 

Bližší informace k jednotlivým bodům jsou dostupné na webových stránkách, které budou průběžně 

aktualizovány:  

https://sokol.eu/obsah/5932/pamatny-den-sokolstva-8-rijen 

1) Večer sokolských světel 

Byli bychom rádi, kdyby co nejvíce jednot uspořádalo Večer sokolských světel. 

Pozvěte sokoly i nesokoly, děti i věrnou gardu, starosty a městské či obecní zastupitele uctít památku 

tak, že se sejdete u vodních toků či ploch a symbolicky po nich pošlete za sokolské oběti lodičky 

s hořícími svíčkami. Dbejte, prosím, na to, aby lodičky byly ekologické.  

K této akci bude vytvořen zvací plakát, do kterého si budete moci doplnit místo a čas.  

Co je večer sokolských světel, manuál Jariny Žitné (autorky nápadu), fotky, návody na výrobu lodiček viz zmíněný odkaz 

na web. 

2) Pietní akty 

Zorganizujte pietní akty u pamětních desek na sokolovnách nebo u pomníků padlým a položte k nim 

květiny, věnce. Pozvěte zastupitele měst a obcí, spoluobčany a další spolky a instituce.  

Návod na organizaci pietních aktů, vzhled, manipulace s prapory a vlajkami a další informace viz zmíněný odkaz na web. 

3) Doplněk k oblečení 

Pro informování široké veřejnosti o novém významném dni ČR bychom byli rádi, 

aby co nejvíce sokolů i nesokolů v tento den připnulo na oděv jednotný symbol – 

byla vybrána kokarda se znakem Sokola, která se dá připnout na klopu či jinou část 

oblečení. Noste ji celý den jako symbol sokolské perzekuce. Obstarejte kokardy pro 

členy Vaší jednoty a s předstihem je o tom informujte tak, aby co nejvíce sokolů mělo 

8. 10. tento doplněk. Kokardy budeme vyrábět ve větším množství za příznivé ceny. 

Co je to kokarda, proč jsme ji vybrali, kde si ji obstarat a další informace viz zmíněný odkaz na web. 

https://sokol.eu/obsah/5932/pamatny-den-sokolstva-8-rijen
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4) Zorganizujte další slavnostní akce 

Připomeňte si Památný den sokolstva i jinak – za nápady a zpětnou vazbu budeme rádi, my Vám níže 

pro inspiraci přiblížíme další možnosti: 

Stolpersteine tzv. kameny zmizelých jsou umístěny na veřejných plochách po celém světě a 

připomínají oběti nacistické perzekuce. Věnujte i Vy kámen padlému členu Vaší jednoty/župy.  

Více informací o těchto kamenech a návod, jak je instalovat viz zmíněný odkaz na web. 

Dodatkové cedule k názvům ulic – možná jste je již někde viděli. Mají modrou barvu a bývají 

umístěny pod červenou cedulí s názvem ulice a vysvětlují původ názvu. Je ve Vašem městě 

pojmenovaná ulice po zavražděné sestře/bratrovi? Pokuste se na příslušném úřadě projednat 

zhotovení a instalování dodatkové cedule. 

  

5) Medailonek padlého sokola 

U příležitosti letošního Památného dne sokolstva plánuje Česká obec sokolská vydat medailonky 

padlých sokolů zapojených do domácích odbojů ze všech sokolských žup. Vyberte za župu jednoho 

sokola nebo sokolku, napište jeho příběh a zašlete nám jej společně s fotografiemi. 

 
                   

Vážené sestry, vážení bratři,  

předem děkujeme, že Památný den sokolstva – významný den České republiky – společně 

důstojně uctíme.  

 

Se sokolským pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Moučková, v. r.   Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., v. r. 
starostka ČOS vzdělavatel ČOS 

  

 


