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17. ročník Běhu pro Paraple se povedl – lidé běhali pro Paraple i pro radost  
 

Nedělní odpoledne Centra Paraple v Praze na Letné bylo setkáním rodin, firem, lidí s hendikepem i 
bez. V Letenských sadech vládla dobrá nálada. Malí i velcí ve sportovní obuvi, v kočárcích i na vozících 
si  užívali  krásné  počasí,  zábavný  program  a  hlavně  pohyb.  Běh  na  100 m  i  na  4  km  přilákal  letos 
rekordní počet startujících ‐ 600 jich proběhlo nebo projelo trať 100 m a 400 osob závodilo na trase o 
délce 4 000 m. Odměnou pro všechny zúčastněné byl závěrečný koncert kapely Divokej Bill. 
 
Zdeněk Svěrák, zakladatel Centra Paraple, k tomu řekl: „Příležitostí, kdy je lidem spolu dobře, nikdy 
není  dost.  Užívejme  si  je  a  rozmnožujme  je.  Jsme  rádi,  že  Paraple  může  udělat  něco  nejen  pro 
vozíčkáře.  Proto  já,  Jaroslav  Uhlíř,  Michal  Horáček,  Karel  Šíp,  Pavel  Pafko,  Petr  Šabach  a  další 
chodíme na akce s Parapletem rádi.“ 
 
Běh pro Paraple 2016 v číslech: 
 

    Na trati 100 m startovalo 600 registrovaných závodníků 

    Na trati 4 000 m startovalo 400 registrovaných závodníků 

    Celkový finanční zisk z akce po odečtení nákladů činí 763 000 Kč 
 

 Získaná částka bude využita na činnost a služby poskytované Centrem Paraple.  
 
„Byli jsme příjemně překvapeni, kolik lidí se letos akce zúčastnilo a zapojilo se do běhů. Všichni byli 
úžasní!  Společně nám pomohli  vytvořit  velmi příjemnou atmosféru.  Těší  nás,  když můžeme vidět 
jejich pozitivní  reakce  a  vážíme  si  toho,  že mají  o  naše aktivity  zájem. Děkujeme všem,  kteří  nás 
přišli  podpořit.  Účastníkům,  moderátorům,  startérům,  dobrovolníkům,  partnerským  firmám, 
médiím a těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Běhu pro Paraple 2016. Už se těšíme na Běh 
2017,“ poděkoval ředitel Centra Paraple David Lukeš. 
 

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  jsou 
poradenství  a  sociální  rehabilitace,  sportovní  kurzy,  program  zdravého  životního  stylu  a  tematické 
programy,  např.  Máma‐táta  na  vozíku,  motivuje  a  podporuje  své  klienty  v úsilí  o  samostatnost, 
nezávislost,  společenské  a pracovní  uplatnění.  Tuto  pomoc  využívá  opakovaně  více  než  1  400  lidí 
z celé  České  republiky.  Každý  rok  se  v  důsledku  úrazu  nebo  onemocnění  s poškozením míchy musí 
začít  pohybovat  na  vozíku  přibližně  250  lidí.  Třetina,  asi  80  z nich,  se  stane  novými  klienty  Centra 
Paraple. 
 

           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  2016  se  konal  pod  záštitou  primátorky  hlavního  města  Prahy  paní  Adriany 
Krnáčové a náměstka primátorky hlavního města Prahy pana Petra Dolínka. 

 
Hlavní partneři akce: 
FLEXI životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny, Kaufland Česká republika v.o.s., SCHENKER spol. 
s r.o., Hlavní město Praha  

 
Partneři akce: 
B.  Braun   Medical  s.r.o.,  Divokej  Bill  s.r.o., MAXUS Czech  Republic,  s.r.o., MESSENGER  a.s., Nadace 
ČEZ, OSA ‐ Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Městská část Praha 7, Trigema 
a.s. 

 
Mediální podpora: 
Česká  televize, Radiožurnál, Abilympijský  zpravodaj, Country Radio, Expres FM, Givt, Glanc,  Instinkt, 
Marianne,  Naše  Praha,  NEWTON Media  a.s.,  Obálka  Praha,  Proglas,  Radio  1,  Radio  City,  Reader´s 
Digest, Reflex, Týdeník Rozhlas, Xantypa   
 
Děkujeme za podporu 
Acton  s.r.o.,  AITOM  Digital  s.r.o.,  Akcent  s.r.o.,  Apachi  s.r.o.,  Armenit  s.r.o.,  Ares  group  s.r.o.,  
ANECOOP Praha, s.r.o., Cesta za snem, Coloplast A/S, Coca‐Cola Česká Republika, s.r.o., Crocodille ČR, 
spol. s r.o., Divadélko Romaneto, FOGI design s.r.o., Golem s.r.o., G.P.S., s.r.o. , iMi partner, a.s., Jena 
‐  firma  služeb,  JOHNNY  SERVIS  s.r.o.,  LIFEsport  s.r.o.,  Karlovarská  Korunní  s.r.o.,  Letiště  Praha,  a.s., 
Městská divadla pražská, p.o., Lucky service, s.r.o., McDonald´s ČR spol. s r.o., MojePlacky.cz, Nadační 
fond Gabrielis, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., Plzeňský Prazdroj, a. s., 
Radim Šoch ‐ Comedy magic show, RAMIRENT s.r.o., Rents s.r.o., Řeznictví Petr Vítek,  S PRO ALFA CZ, 
a.s., FAST ČR, a.s.,  Studio Art Print, s.r.o., Sunset Drive s.r.o., T SERVIS s.r.o., UNILEVER ČR, spol. s r.o., 
Vivo Food s.r.o. 
 
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.  

 
   

 

 


