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O2 Pražská štafeta 4x5km 19. dubna 2016 podpořila Centrum Paraple 
 

O2 Pražská štafeta 4x5, letošní novinka v RunCzech, seriálu běžeckých závodů pro širokou veřejnost, 
zvítězila. Vzbudila zájem a pozornost běžců, zúčastnilo se jich téměř 4000. Start a cíl čtyřčlenných 
štafet byl na Výstavišti, trasa závodu vedla pražskou Stromovkou. První kolo závodu vedla na kole 
handbike Kateřina Antošová, závodnice, která se v Berlínském maratonu na handbike 2013 umístila 
na 3. místě. 

 
Titulárním charitativním partnerem závodu se stalo Centrum Paraple. Jeho ředitel Mgr. David 
Lukeš ke spojení neziskové organizace s významným běžeckým závodem řekl:  
 

„Partnerství s O2 Pražskou štafetou pro nás znamená velkou pomoc. Dostáváme se tak blíž 
k lidem a ti se o Centru Paraple a lidech na vozíku mohou dozvědět víc. To je důležité jak pro naši 
činnost, tak pro naše klienty, kteří podporu společnosti – lidí kolem sebe potřebují ve svém 
každodenním životě.“  
 
Závodu se zúčastnila také štafeta, složená z pracovníků Centra Paraple. Umístila se na velmi pěkném 171. 
místě z 665 štafet ve své kategorii.  

Za Centrum Paraple běželi: ergoterapeutka Barbora Živníčková, sanitář Martin Talák a sportovní 
terapeuti Sylvie Slavíková a Jiří Pokuta. Děkujeme! 
 

Prostřednictvím Centra Paraple se k závodu registrovalo a Centrum tak podpořilo 19 firemních 

štafet. Závodily za společnosti: Asklepion Lasercentrum Praha, s.r.o., B. Braun Medical s.r.o, 

Cimex invest s.r.o., DB Schenker spol. s.r.o., Galerie Kodl, s.r.o., OK Systém a.s. - Raben Logistics 
Czech s.r.o., Vesla s.r.o. Děkujeme! 
 
Centrum Paraple přišli podpořit také prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., Mgr. Michal Horáček Ph.D. a klienti, 
pracovníci a přátelé Centra Paraple.  V rozhovorech během závodů o Centru Paraple a jeho činnosti hovořili 
ředitel David Lukeš a klienti a aktivní sportovci Jan Krauskopf a Kateřina Antošová – lidé, kteří sami po úrazu 
s poškozením míchy poznali význam podpory rodiny, přátel a neziskových organizací pro další život na 
vozíku.   

 
Centrum Paraple pomáhá lidem na vozíku s poškozením míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní 
situaci a vrátit se zpátky do plného a aktivního života.  
 

Další informace: www.runczech.com 
 
Děkujeme: 
Prague International Marathon, spol. s r.o. 
 
Kontakt: 
Centrum Paraple, o.p.s. 
PhDr. Alena Kábrtová, koordinátor PR a fundraisingu 
mobil: +420 602 250 935, e-mail: kabrtova@paraple.cz  
 
Hlavní partneři Centra Paraple, o.p.s.: 

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