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Poběžte s námi pro Paraple! 
 

Centrum Paraple zve přátele, příznivce, sportovce i rodiny s dětmi a všechny, kteří chtějí strávit nedělní 
odpoledne v pražských Letenských sadech, v prostředí plném pohody i pohybu, zábavy a večer i hudby na 
benefiční sportovně společenskou akci 

 

Běh pro Paraple 
 

neděle 29. května 2016 - 14:00 – 20:00 - Letenské sady 
 

17. ročník zahájí již tradičně Zdeněk Svěrák s moderátory a průvodci odpolednem Kateřinou Nekolnou 
a Michalem Jurmanem. Jednotlivé běhy budou dále startovat známé osobnosti ze světa kultury a sportu. 
Nebude chybět Michal Horáček, Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp a další. V 19:00 hod. vystoupí populární kapela 
Divokej Bill. 
Běh pro Paraple pomáhá získat finanční prostředky na činnost Centra Paraple a současně udržovat 
kontakt s veřejností.  
 
„Centrum Paraple znám už mnoho let. Jako jeho bývalý klient, pak zástupce organizace, která ho s panem 
Svěrákem založila a člen jeho správní rady. Vím, že zajistit kvalitní pomoc lidem na vozíku s poškozením 
míchy je běh na dlouhou trať. Paraple běží a každý, kdo se připojí, nám tu cestu ulehčí“, říká ředitel Centra 
Paraple Mgr. David Lukeš. 
 

Tradici Běhu pro Paraple založil spisovatel, novinář, textař a básník Michal Horáček. Koná se každoročně 
od roku 2000 na podporu lidí, kteří běžet nemohou. Závodí dospělí i děti na trase 100 m – v běhu, v jízdě na 
vozíku, děti na koloběžkách i maminky s kočárky. Ve způsobu zdolání trati se fantazii meze nekladou. Od 
roku 2014 je součástí akce také běh na 4 km a závody handbiků. Závodníci po zaplacení startovného obdrží 
zvlášť pro akci vyrobené tričko a placku. 
   
Také letos je připraven bohatý doprovodný program. Pro děti divadélko Romaneto, vystoupení kouzelníka, 
malování na obličej, opičí dráha - zkouška zručnosti jízdy na vozíku, pro celou rodinu výtvarné workshopy, 
ukázky sportovních trenažérů a jiných pomůcek, věštírna paní Drahuše, tradiční český trdelník, občerstvení 
z grilu a z kavárny Centra Paraple. V 19:00 hod. začne koncert kapely Divokej Bill a po koncertu bude 
následovat autogramiáda. 
 

"Díky velkému množství akcí se Praha pomalu ale jistě stává nejrozběhanějším městem Evropy, což je 
skvělé. Ještě lepší ale je, když běžci nepomáhají jen svému zdraví a kondici, ale i těm, kteří pomoc 
potřebují a zaslouží si ji. To je právě případ Běhu pro Paraple, proto chci pozvat každého, kdo má čas a 
chuť, ať se připojí a jde si zaběhat," řekl náměstek pražské primátorky pro dopravu a sport Petr Dolínek 
(ČSSD). 
 

Centrum Paraple, o. p. s. pomáhá lidem na vozíku s poškozením míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou 
životní situaci a vrátit se zpátky do plného, aktivního života. Svými službami jako poradenstvím a sociální 
rehabilitací, sportovními kurzy, programem zdravého životního stylu a tematickými programy jako např. 
Máma-táta na vozíku motivuje a podporuje své klienty v úsilí o samostatnost, nezávislost, společenské 
a pracovní uplatnění.  
 

Výtěžek akce použije Centrum Paraple na finanční zajištění svých služeb. 
Více informací na webu www.behproparaple.cz  
 

Děkujeme všem, kteří pomáhají. 
 
Kontakt: 
PhDr. Alena Kábrtová, koordinátor PR a fundraisingu, Centrum Paraple, o.p.s. 
tel.: +420 602 250 935, e-mail: kabrtova@paraple.cz 
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Běh pro Paraple je v roce 2016 realizován pod záštitou primátorky hlavního města Prahy paní Adriany 
Krnáčové a náměstka primátorky hlavního města Prahy pana Petra Dolínka. 
 

 
Hlavní partneři akce: 
Flexi životní pojištění, Kaufland ČR, DB Schenker, Hlavní město Praha  
 
Partneři akce: 
Bbraun, Divokej Bill, Maxus Czech Republic, Messenger a.s., Nadace ČEZ, Osa, Praha 7, Trigema a.s. 
 
Mediální podpora: 
ČT, Radiožurnál, Country Radio, Abilypmijský zpravodaj , Express FM, Instinkt, Gift, Glanc, Marianne, Naše 
Praha, Obálka Praha, Proglass, Radio 1, Radio City, Reader´s Digest, Reflex, Týdeník Rozhlas, Xantypa  
 
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.  
 
  

 

 
 


