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PŘIHLASTE SE DO SOKOLSKÉHO BĚHU PRO
UKRAJINU A POMOZTE LIDEM V NOUZI
Zaběhněte si jeden z nejdůležitějších závodů svého života! Ukrajina a především její
obyvatelé čelí situaci, kterou si nikdo z nás ještě donedávna nedokázal představit.
Potřebujeme všichni spojit síly a vzepřít se nepochopitelné agresi, která nemá v
demokratické společnosti co dělat! V duchu sokolských hodnot proto voláme: “Jeden
nic, celek vše!” Zapojte se do Sokolského běhu pro Ukrajinu a pomozme společnými
silami těm, kteří to nyní potřebují nejvíce.

Česká obec sokolská, Sokol Čertovka, T. J. Sokol Královské Vinohrady a agentura Raul
spojili své síly a společně zorganizovali charitativní akci Sokolský běh pro Ukrajinu.
Na pomoc vybíháme v úterý 8. března a připojit se můžete až do nedělní půlnoci, 13.
března. Kupte si startovné za symbolických 100 Kč a vyběhněte. A že chcete přispět
více? Můžete! Kolik startovných zakoupíte, takovou částku na pomoc pošlete. Pozvěte
své kamarády, rodinu nebo se dejte do běhu třeba vícekrát za den. Je to jen na vás,
každá pomoc se počítá!
„Výtěžek z projektu půjde do koruny na pomoc ukrajinskému lidu a to jednak přes
humanitární organizaci Člověk v tísni, ale také pro zajištění pomoci ukrajinským rodinám
u nás v sokolovnách po celé ČR. Těch potřeb už je nyní hodně a se sílící vlnou uprchlíků
jich bude ještě daleko více,“ říká Marek Tesař z organizačního týmu.
Svůj běh můžete uskutečnit kdekoliv a v jakékoliv délce. Ale pokud jste z Prahy, poběžte
společně s námi v T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady v Riegrových sadech.
Ikonický ovál je výjimečně otevřen běžcům od 10 do 18 hodin až do neděle 13. března.
Můžete využít také šatny, sprchy a úschovnu. Čím více nás tam bude, tím větší morální
podporu vyšleme zároveň s penězi na Ukrajinu.
Na email, který jste zadali v registračním formuláři, vám přijde virtuální startovní číslo.
To můžete s fotografií z běhu sdílet na svých sociálních sítích a šířit charitativní akci
„Sokolský běh pro Ukrajinu“ co nejdále.

