Tisková zpráva Centra Paraple 25. 11. 2017

Pražskou plesovou sezónu zahájila 23. listopadu Benefiční tančírna
v Obecním domě
Třetí ročník charitativní akce České televize a Centra Paraple podpořil jeho činnost ve prospěch lidí
s poškozením míchy. Atmosféra, účinkující i někteří hosté připomněli všem oblíbenou soutěž
StarDance, která se v příštím roce znovu vrátí na televizní obrazovky.
Průvodkyní večerem byla Jolana Voldánová. K poslechu i k tanci hrál Moon Dance Orchestra Martina
Kumžáka. V průběhu večera tančilo pět tanečních dvojic známých z taneční soutěže StarDance - Dana
Batulková a Jan Onder, Olga Šípková s Markem Dědíkem, Leona Machálková s Michalem Necpálem,
Roman Zach s Andreou Třeštíkovou a Anna Polívková s Michalem Kurtišem. Taneční choreografii „Žiji,
tančím, doufám“ – představily Anna Krátká (na vozíku) s Eliškou Komorovou a Terezou Vaďurovou.
Působivé tango „Mackie Messer" z letošního pořadu ČT „Hvězdy tančí pro Paraple“ zatančili Anna
Polívková, Eva Krejčířová, Michal Kurtiš a Hana Kulhavá (na vozíku).
Celkový výtěžek z akce je 279 072 Kč. Centrum Paraple finanční prostředky využije k úhradě
provozních nákladů budovy v Praze 10 - Malešicích, kde poskytuje odborné poradenství a sociálně
rehabilitační pobyty lidem s poškozením míchy z celé České republiky. Výtěžek akce tak přispěje
k pokrytí části nákladů na energie, údržbu, opravy, nákup pomůcek a vybavení a také
na dofinancování mezd pracovníků, kteří poskytují služby klientům a zajišťují činnost centra.
Tereza, klientka Centra Paraple, která letos vystoupila v pořadu „Hvězdy tančí pro Paraple“, přináší
informaci pro dárce a podporovatele Paraplete:
„Co pro mě znamená Paraple? Znamená pro mě moc! Jezdím tam už dlouho a tak vím, co vše pro
vozíčkáře dělá. Mě osobně úplně změnilo život. Díky němu vím, že vozíkem život nekončí.“
Upřímně děkujeme České televizi, účinkujícím i všem, kteří naši činnost podpořili svou účastí na
akci!
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Hlavní partneři Centra Paraple, o.p.s.:

Česká televize, Radiožurnál, FLEXI životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny, Galerie KODL, s. r. o.,
Nadační fond AVAST, Opel Česká a Slovenská republika, Trigema a.s., Vinné sklepy Lechovice, spol s.r.o.,
Volkswagen Financial Services, Advokátní a patentová kancelář Vyskočil, Krošlák & spol.
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