
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Běh pro Paraple poprvé v Praze na Vítkově – a úspěšně! 
 
Na pražském Vítkově se v neděli 18. června odpoledne běhalo pro Centrum Paraple.  
18. ročník zahájil zakladatel Centra Paraple Zdeněk Svěrák s ředitelem Centra Paraple Davidem 
Lukešem, primátorkou hl. města Prahy Adrianou Krnáčovou, moderátory Vojtěchem Eflerem a 
Jakubem Urbanem a se zástupci firem, které se staly partnery letošního ročníku Běhu pro Paraple. 
 
Na trati 100 m závodili jednotlivci, rodiny s dětmi, týmy firem, běhalo se s kočárky a jezdilo na 
vozících i na koloběžkách.  Trénovaní běžci závodili v běhu na 5 km. Závody startovali Zdeněk Svěrák, 
Jaroslav Uhlíř, Miroslav Táborský, Jaromír Hanzlík, Petr Brukner, Václav Kotek, účastníky přišel 
podpořit i zakladatel Běhu pro Paraple Michal Horáček, Ondřej Vetchý a další. Děti si užily divadelní 
představení a výtvarné workshopy, tradičně velký úspěch mělo malování na obličej. K dispozici byly 
ukázky sportovních pomůcek pro vozíčkáře a návštěvníci měli možnost vyzkoušet si svou obratnost 
při jízdě na vozíku. Moderátor večerů Pod Parapletem Václav Uher představil svou knihu Zalitý 
kaktus, kterou právě vydalo nakladatelství Grada. Umožňuje v ní nahlédnout nejen do života člověka 
na vozíku, s pochopením a vtipem se dívá kolem sebe. Podvečer od 19 hod. patřil melodiím a rytmům 
Radka Bangy a kapely Gipsy.cz.  
 
Běh pro Paraple 2017 v číslech: 

    na trati 100 m startovalo 405 závodníků 

    na trati 5 000 m startovalo 216 registrovaných závodníků 

    celkový finanční zisk z akce po odečtení nákladů činí 486 000 Kč 

 
Běh pro Paraple je benefiční sportovně společenská akce. Centrum Paraple ji pořádá od r. 2000. 

Uskutečnilo se už 18 ročníků Běhu pro Paraple, zúčastnilo se 8 016 běžců a na činnost Centra Paraple 

jsme získali celkem 7 526 000 Kč.  

Výtěžek Běhu pro Paraple 2017 Centrum Paraple použije na své služby lidem s poškozením míchy -  

na doplnění finančního zajištění jejich sociálně rehabilitačních pobytů v Centru Paraple. 

 

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. 

 

Děkujeme všem účastníkům, moderátorům, startérům, dobrovolníkům, partnerským firmám, 
médiím a těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Běhu pro Paraple 2017. Těšíme na Běh 
2018! 
Více na www.behproparaple.cz , www.paraple.cz 
 
Hlavní partneři Centra Paraple, o.p.s.: Česká televize, Radiožurnál, FLEXI životní pojištění od 

Pojišťovny České spořitelny, Galerie KODL, s. r. o., 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.  

http://www.behproparaple.cz/
http://www.paraple.cz/


 


