TISKOVÁ ZPRÁVA
Sokol dá na pomoc Ukrajině 350 tisíc korun. Ukrajinským dětem nabídne
cvičení zdarma
PRAHA - 2. března 2022 - Česká obec sokolská věnuje na pomoc Ukrajině 350
tisíc korun. Část bude z prodeje grafik Michala Škapy a 100 tisíc ze svých
odměn věnuje Předsednictvo ČOS. Taktéž vyzývá své členy, aby se zapojili do
pomoci těm, kteří prchají před válkou. Nejen ubytováním, ale i nabídkou cvičení
pro děti.
Česká obec sokolská převede humanitárním organizacím Člověk v tísni a Český
červený kříž 350 000 korun jako pomoc v souvislosti s válečným konfliktem na
Ukrajině.
„Je to naprosto samozřejmá pomoc v této těžké situaci. Všichni členové
Předsednictva ČOS souhlasili s návrhem, aby byly na konto Člověka v tísni zaslány
peníze z prodeje grafik Michala Škapy, které vytvořil k nedávnému 160. výročí
Sokola. Tuto částku navýšíme o 100 tisíc korun z činovnických odměn, které
pošleme na konto Českého červeného kříže,“ uvedla starostka České obce sokolské
Hana Moučková. Doplnila ještě, že vedení Sokola jednoznačně podporuje kroky
Vlády ČR.
Členové Předsednictva současně vyzvali tělocvičné jednoty i sokolské župy, aby se
jejich členové dle svých možností zapojili do pomoci ukrajinským uprchlíkům.
Specifikum Sokola je v tom, že má kvalifikované trenéry a cvičitele, kteří mohou
nabídnout zapojení dětí z Ukrajiny do sportovních aktivit, které Sokol nabízí. „Vedení
našich jednot spolupracuje s místními samosprávami, bude tedy nejvhodnější, když
sokolské
jednoty
nabídnou volné kapacity ve svých hodinách v daném regionu. Tyto aktivity pomohou
s aklimatizací dětí a vyrovnáním se s nastalou situací,“ upřesňuje starostka Hana
Moučková.
Jedna z prvních konkrétních nabídek je z T. J. Sokol Kampa v Praze, kde nabízí
možnost účastnit se tréninků skoků na trampolíně.
Řada z jednot dala už k dispozici své ubytovaní kapacity. Například v Jablonci se již
domluvili na ubytování 20 osob. V dalších jednotách budou jejich výbory v nejbližších
dnech jednat. Například T. J. Sokol Královské Vinohrady už nabídl kapacitu až 500
míst na polních lůžkách, kdyby bylo potřeba. „Bylo by to poprvé od roku 1938, kdy
budou v našich sokolovnách uprchlíci,“ řekl k této nabídce starosta Sokola Královské
Vinohrady Jan Boris Uhlíř.
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