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Oddíly mládeže Sokola mohou získat peníze na svou činnost v soutěži Hýbeme se 
hezky česky 
 

Praha 29. dubna 2021 - Sportovní oddíly i oddíly všestrannosti, které jsou součástí České obce 

sokolské mají jedinečnou šanci získat peníze na dokoupení svého sportovního náčiní nebo 

dresů. Stačí, když se přihlásí do nové soutěže Hýbeme se hezky česky. Registrace byla 

spuštěna před několika dny.  

Stovky oddílů mládeže mohou získat až 15.000 korun, pokud přesvědčí své příznivce, že právě oni si 

peníze zaslouží nejvíce. Velkou roli bude tedy hrát příběh oddílu, který je součástí přihlášky do 

soutěže. Kromě oddílů Sokola se mohou zapojit také školní sportovní oddíly sdružené pod Asociací 

školních sportovních klubů. 

Cílem projektu Hýbeme se hezky česky je v aktuální situaci podpořit sport českých dětí. Týmům stačí 

pouze vyplnit přihlášku a pak přesvědčit své příznivce, aby pro ně v květnu hlasovali na webu. Dva s 

nejvíce hlasy z každého mikroregionu postupují do II. kola. V něm se bude hlasovat v září v 

obchodech PENNY vhozením útržku z účtenky do boxu příslušného oddílu za pokladnami. 

„Jsme rádi, že jsme jako významná sportovní organizace, která se stará o pohyb nejmladší generace, 
byli osloveni k účasti v této soutěži. Sportoviště jsou už půl roku kontinuálně zavřená a s přestávkami 
více než rok. Cítíme, že tento projekt má potenciál zaktivizovat po měsících odloučení jednotlivé 
sokolské komunity a urychlit jejich návrat ke sportu i dalším společným aktivitám,“ řekla k projektu 
starostka České obce sokolské Hana Moučková. Důležitá je také informace je, že se může přihlásit 
více sportovních oddílů či oddílů všestrannosti z jedné T. J. 
 
„Pro děti je pohyb a sport jako takový jedním ze základů zdravého vývoje. My dospělí jsme odpovědní 
za to, abychom dětem vytvářeli podmínky pro jejich zdravý a šťastný život. Vnímáme situaci, která trvá 
už více než rok, proto jsme se rozhodli připravit projekt, který jejich aktivity podpoří,“ říká Jens Krieger, 
generální ředitel PENNY a Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu dodává: „Nechtěli jsme 
soutěž pro jednoho vítěze s jednou velkou cenou, naopak chceme podpořit děti po celé zemi. Naše 
prodejny jsou na téměř čtyřech stech místech České republiky a my chceme být lidem žijícím v jejich 
okolí dobrým sousedem a dělat vše, co jim život zkvalitní nebo usnadní. Proto od nás dostanou 
podporu kluby ve všech regionech.“ 
 

„Když jsme dostali nabídku být součástí tohoto projektu, neváhali jsme. Naše poslání je vést Čechy k 

pohybu a společné aktivitě a díky tomuto partnerství budeme mít zase o kousek víc možností tomuto 

příslibu dostát. Podpora našich mládežnických oddílů, obzvláště v této době, je nesmírně důležitá. 

Každá společnost, která tuto pomocnou ruku podá, ukazuje, že to myslí s našimi dětmi dobře, a 

zaslouží si poděkování a respekt,“ říká Marek Tesař, výkonný ředitel České obce sokolské a Svatava 

Ságnerová, prezidentka AŠSK dodává: "Mám velkou radost, když se nám v Asociaci daří podporovat 

děti v jejich sportovním úsilí a motivovat je k pohybu. Projekt Hýbeme se hezky česky je ideální 

příležitostí, jak po dlouhém sportovním útlumu zase postavit dětský sport v Česku na nohy!" 

https://www.hybemesehezkycesky.cz/


Česká obec sokolská díky partnerství s Penny navíc zařídila, že i oddíly, které nepostoupí do 
mikroregionálního finále a hlasování v prodejnách budou zařazeny do slosování o 10x5.000 korun. 

 

Registrace na Hýbeme se hezky česky  končí 19. 5. Smyslem soutěže je pomoci rozhýbat po roce 
nečinnosti notně ztuhlé sportování dětí na lokální úrovni. 

ČR je rozdělena na 155 mikroregionů, ve kterých se mohou oddíly přihlašovat. 

1. kolo online hlasování na webu v termínu 3. - 30. 6. Hlasovat pro svůj oblíbený oddíl může úplně 
každý jednou denně. Z tohoto hlasování vzejdou dva oddíly s nejvyšším počtem hlasů, které získají 
finanční odměnu. Třetí oddíl z mikroregionu vybere odborná porota na základě několika kritérií, jako je 
poutavost příběhu oddílu uvedeného při registraci. Tyto tři oddíly postupují do druhého kola 

2. kolo - 2. - 29. 9. rozhodne o tom, kdo dostane 15.000 Kč (1. místo) a 5.000 Kč (2. a 3. místo). 
Každý z oddílů v 2. kole bude mít ve „svých mikroregionálních“ obchodech Penny hlasovací boxy. O 
pořadí rozhoduje množství odevzdaných hlasovacích kupónů, které budou součástí účtenky.  

Podrobné informace najdete na internetové adrese www.hybemesehezkycesky.cz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------- 
Kontakt: 

Jiří REICHL 

tiskový mluvčí a manažer komunikace 

Česká obec sokolská 

M:  +420 725 787 524 

E:  press@sokol.eu 

https://www.hybemesehezkycesky.cz/
http://www.hybemesehezkycesky.cz/
mailto:jreichl@sokol.eu

