
 

 

 
Naše zem a my všichni s ní máme svátek! Vyvěsme vlajky! 
Důvodů k tomu to učinit je nemálo. 

Česká republika si 28. října připomíná 103. výročí své samostatnosti. Agentura 
Dobrý den Pelhřimov, organizátor pokusu o rekord, při němž bylo v roce 2018 
vyvěšeno rekordních 225 191 českých vlajek, přichází při této příležitosti opět 
s akcí Český den s českými vlajkami (s výzvou k vyvěšení české vlajky nikoliv 
jen na veřejných budovách!). Možná budiž ono vyvěšení vlajky nebo její vylepení 
v oknech vyjádřením přání, že po uplynulém složitém období bude zase lépe. 
Přejme si to a přejme to všem. 
Akce Český den s českými vlajkami probíhá pod záštitou předsedy Senátu 
České republiky Miloše Vystrčila.        

… a protože tradice této akce byla v r. 2016 zahájena v Putimově zápisem 
do České knihy rekordů, jejíž zbrusu nové vydání, vycházející právě v těch dnech, 
přináší samostatnou kapitolu s názvem Český den s českými vlajkami, budou se 
Putimovští společně s Agenturou Dobrý den v předvečer svátku pokoušet o nový 
rekord. 27. října by tam měl mezi 17. a 18. hodinou vyrůst český strom 
samostatnosti, strom plný malých českých vlajek symbolizující v rámci výročí 
naší samostatnosti touhu naplňovat i po těch více než sto letech snahy 
tehdejších protagonistů vzniku republiky, snahy o suverenitu naší země, snahy 
o zbavení se těch, kteří pokoutně a za zády všech chtěli anebo možná i teď chtějí 
tuto suverenitu podlamovat. 

Ale berme český strom samostatnosti klidně třeba jen jako příležitost přihlásit se k tomu, že to tady 
máme rádi, že ta naše krásná země s námi může počítat. 

Vyvěsíte-li k 28. říjnu českou vlajkou nebo když učiníte cokoliv, aby nešlo jen o „další den, kdy se nejde 
do práce nebo do školy“ budeme rádi, dáte-li nám o tom vědět. Zajímají nás samozřejmě i Vaše výstupy 
s vlajkou na věže či rozhledny nebo zamávání českou vlajkou na významném či známém místě (nejlépe 
ve 14.00 hod). Fotografie, budete-li chtít, posílejte na adresu vlajky@dobryden.cz.  

Akce je součástí zakončení Měsíce věží a rozhleden, který každoročně vyhlašuje Česká pohádková 
akademie, Klub českých turistů a Agentura Dobrý den Pelhřimov.   

Vyhodnocení nejhezčích vrcholových fotografií s vlajkou ČR z akce Český den 
s českými vlajkami proběhne 13. ledna v Pelhřimově. Pro oceněné bude připraven 
diplom a Česká kniha rekordů. 
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