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Tisková zpráva 
 

Výsledek 5. Aukce pro Paraple pořádané Galerií KODL přesáhl 1 milion Kč 

Před 2 lety založila Galerie KODL tradici podpory činnosti Centra Paraple aukcí 10 vybraných 
výtvarných děl, darovaných pro tento účel autory nebo majiteli. Nyní se přání a současně předpověď 
patronů aukce, pánů Jana Kačera a Zdeňka Svěráka, naplnila. Aukce Galerie KODL se stala jedním 
z nejvýraznějších donátorských počinů ve prospěch Centra Paraple. 
 
V neděli 28. 5. 2017 se v pražském Paláci Žofín v rámci 78. aukčního dne Galerie Kodl konala už 5. 
aukce výtvarného umění pro Centrum Paraple. Celková vyvolávací cena všech 10 děl v aukci byla 
395 000 Kč. Díla byla prodána za rekordní částku celkem 1 178 000 Kč.  
 
Celou tuto částku získává Centrum Paraple, o. p. s. a využije ji na svou činnost - na dofinancování 
sociálně rehabilitačních pobytů lidí s poškozením míchy v Centru Paraple. Děkujeme všem umělcům, 
dárcům a dražitelům! Naše velké poděkování patří majitelům a týmu Galerie KODL a JUDr. Františku 
Vyskočilovi. 
 
Centrum Paraple pomáhá lidem po poranění míchy a jejich rodinám. Poskytuje odborné poradenství 
a sociální rehabilitaci formou pobytů. Společně se svými klienty hledá cesty k jejich větší 
samostatnosti v běžném životě, k uplatnění v rodině, v zájmových činnostech, v zaměstnání i ve 
společnosti.   
 
Více informací: www.aukceproparaple.cz, www.galeriekodl.cz  
 
 
Kontakty:  
Pro média 
PhDr. Alena Kábrtová 
komunikace 
tel.: +420 602 250 935 
e-mail: kabrtova@paraple.cz 
 
Centrum Paraple, o. p. s.  
Ovčárská 471/1b 
108 00 Praha 10 
www.paraple.cz 

 
 
 

Děkujeme všem, kteří pomáhají.  
  
Hlavní partneři Centra Paraple, o.p.s.:  Česká televize, Radiožurnál, Galerie Kodl, s.r.o., 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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