Sokolové si připomínají 160 let od založení, slaví hrdě i s
obavami o budoucnost
PRAHA 15. února - Sokol, který se řadí mezi nejstarší spolky u nás si zítra připomíná 160 let
od založení. 16. února 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner český spolek Tělocvičná
jednota pražská se znakem sokola v letu.
„Jsem nesmírně hrdá na všechny sestry a bratry, kteří předávají své znalosti a zkušenosti
nastupujícím generacím. Právě sportovní všestrannost a cvičení rodičů s dětmi je to, co asi
každý z nás zažil a na co rád vzpomíná. Právě to je to, co náš spolek odlišuje od jiných. Sport
pro všechny od dětí po seniory,” říká starostka České obce sokolské Hana Moučková.
„Ačkoli máme jasně nastavené procesy, plány, máme velkou obavu a to nejen o SOKOL,
ale celou společnost. Máme více jak 152 000 členů (jen za poslední covidový rok nám do
nových ročníků nenastoupilo tradičních 6.000 nových členů), financování našeho spolku
je dlouhodobě nesystémové a ve srovnání se sportovními svazy dramaticky
podhodnocené. Zároveň je opravdu kritická situace se zdražením energií,” odkrývá Hana
Moučková realitu současné situace.
Vizuál pro 160 let
Během celého roku se bude Sokol prezentovat novým vizuálem s jednotícím sloganem „Už
160 let“. Stejný hashtag se bude používat i v komunikaci na sociálních sítích. „Chtěli jsme
ukázat, že ač je Sokolu úctyhodných 160 let, tak je v jádru mladý. Vždyť skoro polovina členů
je do 18-ti let,“ říká výkonný ředitel České obce sokolské Marek Tesař.
Spolupráce se streetartistou Michalem Škapou
Vzhledem k mimořádnému výročí a historii, kdy se sokolem spolupracovali slavní umělci,
rozhodlo se vedení ČOS oslovit jednoho z nejlepších streetartových umělců současnosti
Michala Škapu. Vytvoří limitovanou edici 160 signovaných grafických listů, které budou
prodávány v sokolském e-shopu. Výtěžek z nich bude věnován na rozvoj sokolských jednot.
Na jaře bude tato grafika přenesena na zeď Tyršova domu z Újezdu.
Nejviditelnější součástí oslav bude rozsvícení významných staveb napříč republikou, které se
rozzáří v sokolských barvách - červené a bílé. „Chtěla bych poděkovat všem, kteří naší žádosti
vyšli vstříc a umožnili slavnostní nasvícení jimi spravovaných budov,“ říká starostka České
obce sokolské Hana Moučková.

Které stavby se rozsvítí:
Praha - Žižkovská televizní věž (17:20), Tyršův dům - z Kampy (17:30), Petřínská rozhledna
(17:40), Tančící dům, Ostrava Nová radnice, most Miloše Sýkory, Liberec historická budova
radnice - bude svítit do 18. 2., Zlín sídlo krajského úřadu - Baťův mrakodrap - „21“ radnice,
Uherské Hradiště - radnice, , Jihlava - radnice města Jihlavy, Přerov - zámek.
SOKOLOVNY
Jihlava, Prostějov, Příbram, Nová Paka, Tyršův dům.
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