SPOROČILO ZA JAVNOST

Leta 1920 je v Mariboru potekal veliki mednarodni sokolski zlet. Ob 100. obletnici je dr. Rok
Lampe iz Maribora izdal izvirno knjigo Sokoli v filateliji, ki prinaša podroben vpogled v zgodovino
sokolskega gibanja na Slovenskem. Avtor dokumentira sokolstvo z bogatim slikovnim gradivom
in tako bralca popelje v čare filatelije. Knjiga opisuje tudi dogajanje na mariborskem zletu. Knjiga
bo navdušila ljubitelje sokolstva, športa in umetnosti, slovenske kulture in zgodovine.

V obuditev spomina na dogajanje na mariborskem sokolskem zletu leta 1920 Sokolska zveza
Slovenije v sodelovanju z dr. Rokom Lampetom, Zvezo društev General Maister, OŠ borcev za
severno mejo, Mestno občino Maribor, Filatelistično zvezo Slovenije in sokolskimi športnimi
društvi pripravlja Sokolsko akademijo, ki bo potekala v petek, 1. oktobra 2021, med 17. in 19.
uro, v dvorani OŠ borcev za severno mejo v Mariboru.

Na Sokolski akademiji bomo 1. oktobra prvič praznovali tudi Dan slovenskega sokolstva, ki bo
odslej sokolski praznik. Prvi oktober se navezuje kar na dva zgodovinsko pomembna dogodka: na
ustanovitev prvega sokolskega društva na Slovenskem, imenovanega Južni Sokol leta 1863, in na
ustanovitev Slovenske Sokolske zveze leta 1905.
Pokrovitelja Sokolske akademije sta Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in župan
Mestne občine Maribor Aleksander Saša Arsenovič.

Sokolska zveza Slovenije združuje mnoge vrle Sokolice in Sokole, ki s svojim vzgledom in vztrajnim
delovanjem v športnih in kulturnih organizacijah s predanostjo vzgajajo naraščajnike in se močno
zavedajo odgovornega poslanstva. Štirje temelji slovenskega sokolstva so bili z dr. Viktorjem
Murnikom na čelu trdno zgrajeni že davnega leta 1863 in so živeli v vsej svoji popolnosti vse do
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današnjih dni. Ti so: (1) redna telesna vadba, (2) pokončna, odgovorna in delovna sokolska nrav,
(3) ljubezen do domovine in (4) demokratičnost. Četudi smo medtem na Slovenskem menjali
države, sta se sokolska misel in delovanje ohranila. Imamo bogato dediščino, mnogo zapisov,
fotografij in pričevanj, ki nas nenehno spominjajo na tisto, kar je bilo dobrega in je preživelo vse
viharje. Naša dejanja so zato usmerjena v nadaljevanje skrbno premišljene sokolske tradicije,
katere del je tudi prihajajoča Sokolska akademija v Mariboru.

Za več informacij se obrnite na Dušana Gerloviča, sekretarja Sokolske zveze Slovenije, tel.: 051
621 666, e-naslov: dusan.gerlovic@sokolska-zveza.si

Vabljeni v Maribor!

Ljubljana, 28. 9. 2021

Sokolska zveza Slovenije, dr. Rok Lampe – avtor knjige Sokoli v filateliji OŠ borcev za severno mejo,
Zveza društev General Maister, Filatelistična zveza Slovenije, Mestna občina Maribor.
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