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Čtvrtá a nejúspěšnější Aukce pro Paraple 

V neděli 27. listopadu uspořádala Galerie KODL při příležitosti svého 77. aukčního dne 4. aukci 
výtvarného umění ve prospěch Centra Paraple. Aukce se konala v Paláci Žofín a Centrum Paraple při 
ní získalo na svou činnost získalo 904 000 Kč. 
 
Finanční výtěžek z prvních deseti výtvarných děl, dražených v průběhu aukčního dne, byl již počtvrté 
věnován Centru Paraple na jeho pomoc lidem s poškozením míchy. Celková vyvolávací cena obrazů, 
určených pro Paraple, činila 365 000 Kč. Prodalo se všech 10 položek. Velký souboj se strhl hned u 
druhé položky a vedl k autorskému rekordu Theodora Pištěka v kategorii grafiky. Výše vydražené částky 
se vyšplhala z vyvolávací ceny 40 000 na 250 000 korun. Úspěšně se prodala i další díla a padly další tři 
autorské rekordy. Všechny uvedené ceny jsou bez aukční přirážky, která se v tomto případě 
neuplatňuje. 
Celkově vynesla darovaná díla krásných 904 000 Kč. 

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 odborné 
poradenství a sociální rehabilitace včetně sportovních kurzů, programů Zdravý životní styl, Máma-táta 
na vozíku a další, 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. Přibližně třetina z nich se stane novými klienty Centra Paraple. 
 
Děkujeme autorům a majitelům, kteří věnovali svá díla. Děkujeme Janu Kačerovi, PhDr. Martinu 
Kodlovi, Galerii KODL, Zdeňku Svěrákovi, JUDr. Františku Vyskočilovi a účastníkům dražby. 
  
Kontakt: 
PhDr. Alena Kábrtová 
manažer PR a fundraisingu 
tel.: +420 602 250 935 
e-mail: kabrtova@paraple.cz 
Centrum Paraple, o.p.s. 
www.paraple.cz 
 
www.galeriekodl.cz 
tel.: 251 512 728 
 
Děkujeme všem, kteří pomáhají. 
 

Hlavní partneři Centra Paraple, o.p.s.:  

Česká televize, Radiožurnál, FLEXI životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny, Nadační fond 

AVAST, Opel Česká a Slovenská republika, spol s.r.o., Volkswagen Financial Services, Advokátní a 

patentová kancelář Vyskočil, Krošlák & spol., Trigema a.s. 


