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Praha 14. 2. 2022 

 

SokolSká turiStická výzva - 160 let od založení Sokola 

po stopách sokolského odkazu 16. 2. – 16. 3. 2022 

 

V rámci oslav výročí založení Sokola (16. 2. 1862) pro vás odbor všestrannosti – komise turistiky 

připravil turistickou výzvu. Budeme pátrat po kulturním, tělovýchovném a historickém odkazu, který 

nás Sokoly již 160 let spojuje. Budeme objevovat způsobem nám Sokolům nejbližším a 

nejpřirozenějším – pohybem.  V termínu od 16. 2. do 16. 3. 2022 se uskuteční následující turistická 

výzva: 

Úkolem bude zdolat ve vámi vybrané lokalitě libovolnou vzdálenost, vzhledem k letošnímu výročí 

doporučujeme absolvovat 16 km, v případě volby alternativního přesunového prostředku pak např. 1,6 

km, pro vytrvalce a milovníky dálek pak např. během celé výzvy absolvovat 160 km. Cílem je objevit 

místo či objekt, jakkoliv spojený se sokolskou symbolikou. Může se jednat například o sokolovnu, 

sportoviště, jinou stavbu, pomník, památník, umělecký objekt, pamětihodnost, veřejný prostor, park, 

náměstí, ulici nebo hostinec, který bude spojen s odkazem Sokola. 

Výzvu je možné absolvovat v libovolném čase a termínu, kdo má možnost, doporučujeme vyrazit 

přímo na výročí 160 let Sokola. 

Pohybovou aktivitu si může každý zvolit dle nálady, počasí a vlastních možností, není určena žádná 

minimální vzdálenost ani způsob pohybu. Aktivity, které doporučujeme pro objevování, jsou tyto: pěší 

turistika, běh, běžecké lyžování, cyklistika. Volba zvolené formy pohybu je ovšem také na vás, kdo 

bude chtít využít koloběžku, skateboard či k sokolskému místu doplavat, klidně může – vítáme 

originalitu a pestrost.  

Na Facebook stránce – sportovní všestrannost naleznete událost k akci. Odkaz zde: 

https://www.facebook.com/events/340840807965678?ref=newsfeed  

Kdo by se s námi chtěl podělit o místo, které při svém objevování našel, budeme velice rádi za zaslání 

fotografií a sdílení příspěvků na sociálních sítích. Dále budeme rádi za sdělení informace, kolik 

kilometrů jste na svých cestách za objevováním překonali a jakým způsobem jste se rozhodli výzvu 

zdolat. Kdo nemá možnost vložit fotku jako příspěvek na Facebook k dané události, může ji poslat na 

email: kkomarkova@sokol.eu 

Pro všechny účastníky bude po skončení výzvy 17. 3. na facebookové události k dispozici ke stažení 

diplom jako odměna za zdolaný výkon. (Kdo pošle fotku emailem, tomu následně pošleme emailem i 

diplom). 

Tři fotky, které budou mít na sociálních sítích největší úspěch, tedy získají nejvíce reakcí odměníme 

věcnou cenou. Zvláštní cenu pak obdrží nejvzdálenější účastník – doufáme i v zapojení Sokolů, kteří 

jsou aktuálně v zahraničí. 

 

https://www.facebook.com/events/340840807965678?ref=newsfeed
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Kdy? Od středy 16. 2. – do středy 16. 3. 2022 

Kde? Kdekoliv. 

vzdálenoSt? Libovolná, ideálně však 16 km nebo 1,6 km. 

Jak? Turistika, cyklistika, běh, běžecké lyžování a další.  

Úkol: Hledání významných míst spojených s odkazem M. Tyrše, J. Fügnera a jakkoliv jinak 

souvisejících se Sokolem. 

Sdílení na Sociálních Sítích: #hledamsokola 

 

Nazdar! 

 

Petr Svoboda v.r.  Eva Řibřidová v.r.    Dušan Petráš v.r. 

náčelník ČOS    1. místonáčelnice ČOS    vedoucí komise turistiky 

 

 

 

 

Na případné dotazy odpoví Katka Komárková, metodička OV ČOS 

tel: 257 007 339, mail: kkomarkova@sokol.eu 

 


