V neděli se na Ladronce běhalo pro Paraple
Praha (11. června) – V neděli 10. června se uskutečnil již 19. ročník charitativního Běhu pro Paraple.
Do pražského parku Ladronka dorazilo okolo 1200 návštěvníků, kteří mohli poměřit své síly
v závodu na 5,1 km nebo při krátkých bězích na 100 metrů. Výtěžek z akce v hodnotě půl milionu
korun použije Centrum Paraple na svoji činnost – zejména poskytování služeb sociální rehabilitace
a odborného sociálního poradenství lidem s poškozením míchy.
Nedělní program odstartoval před 13. hodinou symbolický běh zaměstnanců Centra Paraple.
Po oficiálním zahájení, které proběhlo za účasti zakladatele a prezidenta Centra Paraple Zdeňka
Svěráka, jeho ředitele Davida Lukeše, starosty Prahy 6 pana Ondřeje Koláře a firem, které se staly
partnerem letošního, již 19. ročníku Běhu pro Paraple, se na krátké trati na 100 metrů po celé
odpoledne střídaly skupiny malých i velkých běžců, kteří sem přišli podpořit dobrou věc a strávit
příjemné odpoledne. Celkem jich do cíle „pro Paraple“ doběhlo přes 250.
Závody malých a velkých filantropů již tradičně startoval Zdeněk Svěrák a řada dalších hostů –
Miroslav Táborský, Petr Brukner, Pavel Nový, Karel Šíp či Jan Onder. Celým dnem prováděli
návštěvníky moderátoři České televize Jakub Voříšek a Jan Smetana. Kromě běhů byl pro všechny
příchozí v parku Ladronka připraven bohatý program – na malé diváky čekalo vystoupení Magdaleny
Reifové a Petra Vacka, představení divadla Loutky bez hranic či zábava v kreativní dílně. Pro ty starší
tu byli youtubeři Kovy a Bé Hà Stylewithme, se kterými se mohli například vyfotit ve foto
boxu INSTAX. Na velkém pódiu se během dne vystřídali Ondřej Ruml, Petr Horejš, Ester Kočičková a
kapely Support Lesbiens a Circus Brothers. Během celého odpoledne se o naladění všech přítomných
postaraly bubenické show kapely Tam Tam Batucada.
Hlavní závod na 5,1 km již tradičně odstartoval Zdeněk Svěrák. Jako první doběhl do cíle v čase 18
minut 45 vteřin Lukáš Picek. Obdivuhodný byl i výkon paralympijského vítěze a mistra světa v
cyklistice Jiřího Ježka, který doběhl pátý, a desetiletého Honzy, který doběhl desátý v krásném čase
20:21 minut. Podle výsledkové listiny se závodu na 5,1 km zúčastnilo 292 běžců.
Velkým a silným soupeřem bylo všem, kteří se na Ladronce sešli, samotné počasí – během odpoledne
čelili návštěvníci silnému žáru slunce a vysokým teplotám i prudkému dešti.
David Lukeš, ředitel Centra Paraple, nedělní odpoledne na Ladronce shrnul slovy: „Děkuji partnerům
našeho běhu i všem, kteří nás sem dnes přišli podpořit. Moc si vážím toho, že účast byla letos i přes

rozmarné počasí hojná. Vlastně se tu dnes pro Paraple běhalo hned několikrát – rychle při samotném
běhu a ještě rychleji v průběhu deště, kdy pod ním všichni přítomní nalézali své útočiště.“
Kontakty:
Jan Dolínek – manažer fundraisingu a public relations
e-mail: dolinek@paraple.cz, mobil: +420 724 825 933

Fotografie z Běhu pro Paraple 2018 – autor Martin Salajka – ke stažení:
http://www.uschovna.cz/zasilka/AAMYJPI6L367U6E3-5D7/

Poznámky pro editory:
- Informace o Běhu pro Paraple ZDE
- Informace o službách Centra Paraple ZDE.

Centrum Paraple otevřeli v roce 1994 Zdeněk Svěrák a občanské sdružení Svaz paraplegiků. Od roku
2010 je obecně prospěšnou společností. Pomáhá lidem s poškozením míchy a jejich blízkým zvládnout
těžkou životní situaci. Je oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak
žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Své služby poskytuje klientům starším
16 let z celé České republiky.
Více se dozvíte na www.paraple.cz

