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1. ÚVOD  
 

Rok 2013 byl 19. rokem činnosti Centra Paraple. V srpnu t.r. uplynuly tři roky působení 
Centra Paraple jako samostatného právního subjektu – obecně prospěšné společnosti. 
K 30. 8. také skončil tříletý mandát členů první správní a dozorčí rady. Ještě před skončením 
svého mandátu přijala správní rada Centra Paraple dodatek k zakládací smlouvě, který 
schválili také oba zakladatelé. Dodatek svěřuje výběr členů nové správní a dozorčí rady 
zakladatelům a určuje, kolik má každý ze zakladatelů právo jmenovat členů správní rady a 
dozorčí rady. Na základě tohoto dodatku jmenovali zakladatelé Centra Paraple Zdeněk 
Svěrák a CZEPA nové členy správní a dozorčí rady na následující tříleté volební období. 
S platností k 15. 6. 2013 požádala o uvolnění ze své funkce a pracovního poměru po 19 
letech řízení Centra Paraple PhDr. Alena Kábrtová. Na základě výběrového řízení nastoupil 
k 16. 6. 2013 do funkce ředitele PaedDr. Miroslav Luczka. Na základě vlastní žádosti ukončil 
svou činnost v této funkci 31. 10. 2013. Řízením Centra Paraple byla od 1. 11. 2013 pověřena 
dosavadní finanční manažerka Centra Štěpánka Antošová. Souhlasila s tím, že funkci 
ředitelky bude vykonávat do zvolení nového ředitele Centra Paraple v průběhu následujícího 
roku. 
Uvedené období nebylo pro Centrum Paraple lehké. Díky podpoře pana Zdeňka Svěráka, 
prof. Pavla Koláře a ostatních členů správní a dozorčí rady a díky úsilí pracovníků Centra 
Paraple nezanechalo toto období žádné nepříznivé následky na poskytování služeb klientům 
ani na vztazích s těmi, kteří Centrum Paraple podporují. Potvrdilo se, že Centrum Paraple je 
stabilní organizace, která stojí na pevných základech.  
Služby pro klienty byly v roce 2013 poskytovány dle ročního plánu, vedle služby sociální 
rehabilitace proběhly také sportovní kurzy a tematické programy.  
 

 
Štěpánka Antošová 
ředitelka Centra Paraple, o.p.s. 
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2. CENTRUM PARAPLE, O.P.S. – VZNIK, POSLÁNÍ A ČINNOST 
 

Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple byla založena dne 27. 7. 2010 a do Rejstříku 
obecně prospěšných společností zaregistrována dne 30. 8. 2010 Městským soudem v Praze, 
oddíl O, vložka 746. 
 
Vize společnosti: 
Člověk s poškozením míchy zpět v plném životě. 
 
Poslání společnosti: 
Pomoc lidem s poškozením míchy v návratu k aktivnímu životu. 
Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením 
míchy a jejich rodinám. Reaguje na potřeby klientů změnami v nabídce služeb. 
Centrum Paraple usiluje o akceptující postoj a podporu veřejnosti pro občany ochrnuté 
v důsledku poškození míchy.  
Centrum Paraple se podílí na vzdělávání odborníků, poskytujících služby lidem s poškozením 
míchy. 
 
Hlavní činnost – obecně prospěšné služby: 

1. sociální, zdravotní a další terapeutické služby zaměřené na zlepšení fyzického 
a psychického stavu a prevenci sociálního vyloučení, 

2. vzdělávací služby, 
3. informační a poradenské služby, 
4. edukační programy, 
5. poskytování informací a osvěty o problematice poškození míchy a souvislostech 

veřejnosti, 
6. pořádání vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí, 
7. nakladatelská a vydavatelská činnost. 
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3. OBECNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST CENTRA PARAPLE 

3.1 Poskytování služeb lidem s poškozením míchy 
 
Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple pomáhá lidem ochrnutým po poškození 
míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat 
těžkou životní situaci a najít cestu dál. Služby jsou poskytovány lidem z celé České republiky. 
 
Centrum Paraple nabízí ucelený systém poradenství, intenzivní rehabilitační program, 
počítačové kurzy, program přípravy na zaměstnání. Jeho klienti si mohou vyzkoušet různé 
sporty i aktivity volného času, které je motivují a inspirují k dalšímu aktivnímu životu.  
Centrum Paraple seznamuje nové klienty krátce po poškození míchy se svými službami, 
pomáhá jim zvládnout počáteční období a zůstává průvodcem a oporou při řešení problémů 
v průběhu dalšího života. Lidé s poškozením míchy a jejich rodiny dostávají informace o 
Centru Paraple na čtyřech specializovaných pracovištích pro pacienty s poškozením míchy 
(spinální jednotky v Praze, Brně, Liberci a Ostravě) a v rehabilitačních ústavech 
(v Kladrubech, Luži-Košumberku a Hrabyni).  
 
Centrum Paraple, o.p.s. poskytovalo klientům v roce 2013 následující služby: 

3.1.1 Programy sociální rehabilitace  
 
Sociální rehabilitace v Centru Paraple je zaměřena na zlepšení fyzické a psychické kondice 
a dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti. Programy zahrnují sociální poradenství, 
fyzioterapii, ergoterapii, psychologickou podporu, lékařskou péči a ošetřovatelskou péči 
i osobní asistenci. Programy mají formu jedno až třítýdenních pobytů, v rámci kterých je 
možné intenzivně využít komplexní služby, které jsou v budově Centra Paraple klientům 
k dispozici. Klienti z Prahy a blízkého okolí mohou využít ambulantní formu programu. 
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PŘÍJEMCI SLUŽEB – STATISTIKA  
Sociálně rehabilitační pobyty (1-3 týdny) 341 osob 

Ambulantní program  87 osob 

Respitní pobyt 41 osob 

Sportovní kurzy 112 osob 

Vzdělávací kurzy 52 osob 

Výtvarné kurzy 54 osob 

Zdravý životní styl 32 osob 

Máma, táta na vozíku 33 rodin 

Počet osob na pobytech a ambulantních programech  752 osob 

Posilovna 1877 návštěv 

Sportovní docházkové aktivity 512 návštěv 

Tematická setkání 14 návštěv 

Využití dalších služeb 2403 návštěv 

 

3.1.2 Poradenské programy 
 
Poradna  
Informace a poradenství jsou bezplatně poskytovány klientům a jejich rodinám osobně, 
telefonicky, elektronickou poštou či písemně v oblasti sociálně-právní, psychologické 
a zdravotní péče, fyzioterapie, ergoterapie, v oblasti vzdělávání, rekvalifikace, zaměstnávání, 
úprav bytu či pracoviště, úprav automobilu aj. 
Informační a poradenský servis v roce 2013 využilo cca 1450 klientů.  
 
Máma, táta na vozíku 
Program Máma, táta na vozíku reaguje na specifické problémy a potřeby lidí po poškození 
míchy, kteří plánují založení rodiny, nebo již mají malé děti. 
Nastávající a čerstvé rodiče vybaví některými praktickými znalostmi a dovednostmi pro tuto 
roli a ujistí je, že rodičovství zvládnou. 
Témata, která s rodičovstvím souvisí (např. oblast partnerských vztahů, výchova dětí, 
plánování těhotenství u žen s poškozením míchy aj.) s účastníky diskutují odborníci 
z konkrétních oblastí. 
V roce 2013 se uskutečnily dva čtyřdenní pobyty, kterých se celkem zúčastnilo 33 rodin. 
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Zdravý životní styl 
Program je určen klientům s poškozením míchy, kteří se chtějí cítit lépe po fyzické i psychické 
stránce. Klienti jsou seznamováni se zásadami zdravého stravování, osvojí si správné 
stravovací návyky formou konkrétního celodenního jídelníčku. Spolu s odborníky hledají 
vhodnou pohybovou aktivitu a snaží se o redukci váhy. Program má dvě části – jarní 
a podzimní, které na sebe navazují. Podmínkou pro zařazení klientů do programu je účast 
v obou částech. Program zahrnuje - základy racionální stravy, poradenství nutričního 
terapeuta, asistované nákupy (co nám říkají etikety), školu zdravého vaření, psychologickou 
podporu, sportovní a rehabilitační aktivity (konzultace s fyzioterapeutem a sportovním 
terapeutem) a konzultace s ergoterapeutem. 
Program je nabízen již třetím rokem a je o něj mezi klienty velký zájem. V roce 2013 se 
uskutečnily 2 čtrnáctidenní bloky, vždy pro 16 klientů.  
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Zvyšování kvalifikace  
Centrum Paraple nabízí svým klientům různé druhy vzdělávacích kurzů. Jsou zpravidla 
týdenní nebo čtrnáctidenní, zahrnují teoretickou část a praktickou výuku. Úspěšní absolventi 
získají osvědčení o absolvování kurzu. Účast na kurzu bývá spojena s pobytem v Centru 
Paraple, případně může být ambulantní. 
V roce 2013 jsme uspořádali následující počítačové kurzy - MS Excel/Access 2010, Základy 
práce s PC, Redakční systémy/HTML, Multimediální workshop, Digitální fotografie, Finanční 
gramotnost, Správa PC sítí/MS Windows server 2008 R2, Tvorba webových aplikací v 
prostředí ASP.NET, Adobe Photshop.  
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Tematická setkání klientů a jejich blízkých 
Tematická setkání klientů a jejich blízkých jsou určena pro klienty, kteří mají zájem získávat, 
vyměňovat si a sdílet informace a zkušenosti důležité pro život na vozíku.   
Možnost získat kvalitní a komplexní informace, které usnadní nebo obohatí život, je mnoha 
vozíčkáři vítaná a rádi ji využívají. Setkání klientů a jejich blízkých se zabývá jak specifickými 
problémy lidí ochrnutých po poškození míchy a jejich řešením např. v oblasti zdravotní, 
sociální, právní, architektonických bariér, dopravy aj., tak i možnostmi uplatnění v mnoha 
oblastech. Cílem je pomoci klientům předcházet problémům, najít vhodná řešení a rozšířit 
své možnosti a obohatit svůj život. 
V roce 2013 proběhlo 1 tematické setkání: Péče o vyměšování moče a stolice u osob 
s poškozením míchy.  
 
Poradna – šlachové transfery 
Na základě dlouholeté spolupráce s doc. MUDr. Igorem Čižmářem, Ph.D. z Fakultní 
nemocnice v Olomouci vznikla v Centru Paraple poradna k metodě funkční rekonstrukční 
chirurgie. Poradna úspěšně funguje již od roku 2007. Nabízí zájemcům základní informace 
o metodě funkční rekonstrukční chirurgie horních končetin metodou šlachových transferů 
a individuální konzultační a poradenskou službu. 
 
Sportovní kurzy 
Cílem sportovních aktivit Centra Paraple je poskytnout klientům kvalitní a kvalifikované 
zázemí sportovních aktivit s ohledem na jejich individuální možnosti. Klienti jsou sportovními 
programy motivováni k tělesné aktivitě. 
Centrum Paraple se snaží začlenit do sportovních aktivit i klienty s těžším postižením, což 
umožňují nové sportovní pomůcky (např. pomůcky na lyžování - kartski, biski, dualski, kolo 
pro vozíčkáře handbike a další). 
V roce 2013 se uskutečnilo 8 vícedenních sportovních pobytových kurzů s různým 
zaměřením - lyžařský kurz (2x), vodácký kurz, potápěčský kurz, všeobecný sportovní kurz, 
cyklistický kurz (2x) a kurz aplikovaného jachtingu a vodních sportů v Chorvatsku. 
Pravidelné docházkové sportovní aktivity (např. terapie v bazénu, hippoterapie, plavání, 
lukostřelba, handybox, posilovna, boccia) jsou klientům nabízeny v průběhu pobytů.  
Sport, který poznávají s pomocí Centra Paraple, může mít v životě lidí na vozíku velký 
význam. Lyžování na monoski, jízda na kole handbike, vodní turistika a jiné sporty vracejí 
znovu zážitky, které byly považovány za ztracené. Florbal, tenis, stolní tenis a atletika dávají 
okusit radost z boje a vítězství. Jízda na čtyřkolkách přináší pocit volného pohybu a svobody. 
Všechny sporty jsou příležitostí pro setkání s přáteli a odpoutání se od běžných starostí. 
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Posilovna 
Zlepšení fyzické kondice nabízíme v prostorách nově vybudované moderní posilovny Centra 
Paraple. Je vhodná i pro vozíčkáře s těžkým postižením. Posilovací stroje jsou speciálně 
navržené pro vozíčkáře, umožňují najet s vozíkem ke stroji a posilovat tak bez nutnosti 
přesedání.  
 

    
 
Výtvarné techniky 
Vícedenní i odpolední výtvarné workshopy jsou určeny pro klienty, kteří chtějí objevovat 
nejrůznější možnosti kreativního vyjádření. Podporují návrat lidí s poškozením míchy do 
rodiny a společnosti, pomáhají jim zvýšit sebevědomí. Klienti se seznamují s různými 
výtvarnými technikami a učí se pracovat s nejrůznějším kompenzačními pomůckami. 
Programy rozšiřujeme, reagujeme na zájem klientů. 
Témata kurzů v roce 2013 byla - Kreativní techniky – Jaro, Keramika I., Keramika II. – 
sádroryty, Kreativní techniky – Podzim. 
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Půjčování pomůcek 
Součástí služeb Centra Paraple je i půjčovna pomůcek. Půjčené pomůcky usnadňují lidem se 
zdravotním postižením zvládat běžné denní činnosti, ale např. i sportovat. Půjčovna 
umožňuje lidem seznámit se s různými druhy pomůcek, vyzkoušet je a zapůjčit si je.  
 

3.1.3 Respitní péče (odlehčovací služby) 
 
Služba je určena lidem s poškozením míchy, kteří využívají k zajištění své soběstačnosti 
v běžných denních činnostech ve svém domácím prostředí pomoc druhé osoby – rodinných 
příslušníků nebo jiných osobních asistentů.  
Cílem služby je zajistit klientovi potřebnou zdravotní, ošetřovatelskou a asistenční péči 
v době, kdy tyto služby nemá k dispozici ve svém domácím prostředí (onemocnění rodinných 
příslušníků nebo asistentů, dovolená nebo odpočinek rodinných příslušníků nebo asistentů, 
potřeba na chvíli uvolnit vztah vzájemné závislosti). Centrum Paraple má k dispozici 4 lůžka 
pro respitní péči. 
Klientům jsou nabízeny 1 – 3 týdenní pobyty v Centru Paraple. Součástí respitní péče je 
ubytování, celodenní strava, potřebná zdravotní, ošetřovatelská a asistenční péče, služby 
sociálních pracovníků a aktivizační činnosti (odpolední skupinové cvičení, Terapie v terénu). 
Účastníkům programu je v rámci pobytu k dispozici 24 hodinová péče. 
Respitní péče je v Centru Paraple poskytována od roku 2011. 
 

 
 

3.1.4 Další aktivity Centra Paraple  
 

Bulletin Svět s Parapletem 
Svět s Parapletem je specializovaný časopis určený pro klienty, přátele Centra Paraple 
a odbornou veřejnost. Vychází čtvrtletně a mapuje aktuální dění nejen v Centru Paraple. 
V roce 2013 bylo výjimečně vydáno 5 čísel (leden, duben, červenec, září, prosinec), každé 
v nákladu 850 ks s veřejně dostupnou elektronickou verzí na stránkách www.paraple.cz.  
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Facebook 
Centrum Paraple se v roce 2013 rozhodlo následovat příklady ostatních neziskových 
organizací a zřídit si vlastní profil na sociální síti Facebook. Jeho prostřednictvím informuje 
o aktuálním dění v organizaci, zprostředkovává fotografie z programů, kurzů a doplňkových 
aktivit a interaktivně reaguje na podněty svých fanoušků. Odkaz na facebookové stránky 
Centra Paraple - www.facebook.com/paraplecentrum. 
 

3.2 Akce na podporu činnosti Centra Paraple a ovlivňování postojů veřejnosti 
  
Následující projekty Centra Paraple slouží k informování veřejnosti, ovlivňování postojů 
k lidem se zdravotním postižením a k podněcování zájmu o ně, k získávání podpory 
veřejnosti a finančních prostředků na činnost Centra Paraple. 
 
Běh pro Paraple 
Tradiční benefiční akce pro veřejnost s podtitulem Každá noha dobrá se v roce 2013 konala 
již po čtrnácté. Obvyklý červnový termín musel být z důvodu povodňového stavu  uzavření 
Letenských sadů přesunut na podzim. Akce se proto uskutečnila až 11. září 2013.  
Každý, kdo se rozhodl svou účastí v běhu na sto metrů Centrum Paraple podpořit, zaplatil 
startovné a dostal dárek. Dospělí startovali za 300 Kč a dostali tričko s originálním grafickým 
motivem. Startovné pro děti bylo 50 Kč, za které dostaly placku. V běhu na sto metrů 
závodilo více než 300 dospělých i dětí, utkali se přátelé, rodiny i firmy. 
Kromě samotného závodu se mohli příchozí seznámit s činností Centra Paraple a vyzkoušet si 
jízdu zručnosti na vozíku či handbiku. Pro děti bylo připraveno představení Michala Nesvadby 
a šlapací autíčka. Vrcholem celého dne byl koncert Jaroslava Uhlíře s kapelou. Programem 
provázela moderátorská dvojice Kateřina Nekolná a Vladimír Kroc.  
Celkový výtěžek akce byl 163 650 Kč.  
Hlavním partnerem 14. ročníku Běhu pro Paraple bylo FLEXI životní pojištění od Pojišťovny 
České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, partnery propagace byly společnosti Trigema 
a.s. a ŠKODA AUTO a.s. Partnery kampaně byly agentury KLAN a Maxus, Běh podpořila také 
OSA. Akci zajištěním dopravy a svými dobrovolníky podpořila společnost DB Schenker. 
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Dobročinná akademie 
28. října 2013 proběhla v prostorách Žižkovského divadla Járy Cimrmana v Praze v pořadí již 
dvacátá Dobročinná akademie Zdeňka Svěráka. Tento charitativní pořad ve prospěch Centra 
Paraple byl opět vysílán v přímém přenosu Českou televizí a Českým rozhlasem. 
V programu vedle Zdeňka Svěráka vystoupil poprvé jako spolumoderátor herec Jan Budař. 
Zahájení obstaral již tradičně Jaroslav Uhlíř a dětský sbor Sedmihlásek, dalšími hosty byli Blue 
Star, Spirituál Kvintet a Tomáš Klus. Program režijně vedl Petr Burian z České televize. 
20. ročník Dobročinné akademie přinesl na činnost Centra Paraple celkem 6 056 619 Kč. 
Z této částky věnovali diváci a posluchači prostřednictvím dárcovských SMS 1 123 308 Kč. 
Zdeněk Svěrák také převzal symbolické šeky na částky určené na podporu Centra Paraple od 
společností: Active 24, s.r.o. (150 000 Kč), DB Schenker spol. s r.o. (150 000 Kč), Era (440 000 
Kč), FLEXI životní pojištění (400 000 Kč), Nadační fond AVAST (1 000 000 Kč), ŠKODA AUTO 
a.s. (400 000 Kč a zapůjčené vozy značky Škoda), ŠkoFIN s.r.o. (250 000 Kč), Toyota Material 
Handling CZ, s.r.o. (150 000 Kč), Trigema a.s. (850 000 Kč), Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o. 
(528 231 Kč). 
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Era golfový turnaj pro Centrum Paraple 

7. dubna 2013 se uskutečnil pátý ročník benefičního golfového turnaje ve prospěch Centra 
Paraple. Patronem turnaje byl Marek Eben. Hrálo se bez úpravy handicapu, systémem 
„Texas scramble“, pro radost a pro vozíčkáře, kteří se svým handicapem bojují každý den.  
Díky všem zúčastněným společnostem dosáhl výtěžek charitativního turnaje 586 870 Kč.  
Generálním partnerem turnaje byla Era, hlavním partnerem turnaje Golf Resort Kunětická 
hora. Partnery turnaje byly společnosti: ARBOR, spol. s.r.o., Česká pojišťovna a.s., DB 
Schenker, FLEXI životní pojištění,  JABLOTRON ALARMS a.s., Klement, a.s., LAO - průmyslové 
systémy s.r.o., Nadační fond Veolia, Passerinvest Group, a.s.,  Secar Bohemia, a.s. - systémy 
SHERLOG.  
 

     
 

3.3. Účast Centra Paraple na veřejných akcích 
 
Nábřeží žije 
V září 2013 proběhl projekt Magistrátu hl. m. Prahy, Útvaru rozvoje města a iniciativy 
Auto*Mat s názvem Nábřeží žije! Jedním z hlavních cílů bylo ukázat, že Smetanovo nábřeží 
v Praze je prostorem pro každého a nemělo by být chápáno pouze jako dopravní tepna. 
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Centrum Paraple tuto myšlenku podpořilo a akce se zúčastnilo. Jeho zástupci na místě 
seznamovali širokou veřejnost se svou činností, službami a možnostmi podpory. 
 
Ladronkafest 
V pražském parku Ladronka se v září 2013 uskutečnil Ladronkafest - největší festival 
volnočasových aktivit ve střední Evropě. Festivalu se zúčastnilo i Centrum Paraple. Cílem bylo 
představit široké veřejnosti nabídku sportovních a volnočasových aktivit pro lidi se spinálním 
poškozením. Neméně důležité bylo i seznámení zájemců s dobrovolnickým programem, 
potažmo nábor nových dobrovolníků. 
 
NGO Market 
Centrum Paraple se 3. května 2013 prezentovalo na NGO Marketu v Národní technické 
knihovně v Praze. NGO Market je veletrh neziskových organizací s mnohaletou tradicí. 
Centrum Paraple se svou prezentací snažilo upevnit obraz organizace poskytující komplexní 
odborné služby, nikoliv nadace či nadačního fondu. 

 

3.4. Pořádáno ve prospěch Centra Paraple 
 
Aukce časopisu Forbes 
Ve středu 22. května 2013 uspořádal časopis Forbes v Mandarin Oriental Hotelu v Praze 
večeři pro nejúspěšnější osobnosti českého byznysu. Součástí večera byla také dobročinná 
dražba, na které se podařilo vydražit faksimilii Bible kutnohorské ve prospěch Centra 
Paraple. Tuto faksimilii, kterou Centru Paraple před třemi lety darovalo vydavatelství Tempus 
Libri, vydražila Nadace AGROFERT a Centru Paraple tak přispěla velkorysou částkou 300 000 
Kč. 
 
Jóga pro Paraple 
Na dni otevřených dveří smíchovského Domu jógy se 15. června 2013 vybralo pro Centrum 
Paraple 8 760 Kč. Tuto částku se organizátoři rozhodli ještě navýšit a na konto Centra Paraple 
tak doputovala výsledná částka 10 000 Kč.  
 
Oranžové kolo Nadace ČEZ 
Oranžové kolo Nadace ČEZ je tradiční doprovodnou akcí Mezinárodního filmového festivalu 
Karlovy Vary. Jedná se o charitativní minutovou jízdu na speciálně upravených rotopedech. 
Na Oranžovém kole vyšlapali v roce 2013 návštěvníci festivalu pro Centrum Paraple částku 
253 082 Kč. 
 
Výlov sektu - Vinné sklepy Lechovice 
Největší výrobce vína z vlastních vinic ve Znojemské oblasti, Vinné sklepy Lechovice, 
uspořádal 17. srpna 2013 již 13. ročník slavnosti vína – Galavečer sektu, spojený s výlovem 
lechovického sektu a charitativní akcí na pláži Vranovské přehrady. Výtěžek z dražby sektu 
dosáhl v roce 2013 částky 528 231 Kč a byl věnován na konto Centra Paraple. 
 
Choltický deštník 
V sobotu 7. září 2013 podpořil městys Choltice Centrum Paraple benefiční akcí Choltický 
deštník. Na programu byla prohlídka choltického zámku, hudební a taneční vystoupení 
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různých skupin a přehlídka staročeských řemesel. Vrcholem programu bylo vystoupení 
místních ochotníků, kteří sehráli divadelní hru Járy Cimrmana „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“. 
Centru Paraple přibylo díky této akci na konto 34 000 Kč. 
 
Běh pro Paraple ve Vimperku a v Rádle 
Akce Běh pro Paraple ve Vimperku se konala ve sportovním areálu Vodník, závodilo se na sto 
metrů volným stylem a Centru Paraple byla věnována částka 3 677 Kč.  
V Rádle - Milířích proběhla charitativní akce s názvem Běhá celé Rádlo, která pro Centrum 
Paraple vynesla celkem 8 000 Kč. 
 
Čtení pomáhá 
V listopadu 2013 získalo Centrum Paraple díky projektu Čtení pomáhá kombinovanou 
laserovou sprchu. Tato pomůcka je vhodná pro hojení rozsáhlejších dekubitů či jizev. Cena 
kombinované laserové sprchy byla 110 000 Kč. 
 
Týden nefiltrované radosti 
Plzeňský restaurant Anděl v Praze připravil ve spolupráci s pivovarem Plzeňský Prazdroj 
originální charitativní akci, během níž mohli hosté svou konzumací nefiltrovaného piva 
přispět na konto Centra Paraple. Restaurace věnovala v rozmezí jednoho týdne za každé 
načepované nefiltrované pivo Centru Paraple 10 Kč. První ročník akce Týden nefiltrované 
radosti vynesl částku 27 660 Kč. 
 
Aukce plakátu s podpisem Roberta Fulghuma 
V říjnu 2013 se uskutečnila benefiční aukce čtrnácti plakátů malířky Willow Bader 
s autorčiným vlastnoručním podpisem a jednoho plakátu, který podepsal Robert Fulghum, 
známý americký spisovatel a její manžel. Zájemci měli možnost získat tato signovaná díla v 
aukci, kterou uspořádala Městská divadla pražská a nakladatelství Argo na internetovém 
portálu Aukro.cz. Aukce byla úspěšná a vynesla celkovou částku 9 710 Kč, která byla 
věnována na podporu Centra Paraple. 

 
Aukce pivních lahví  
Společnost Plzeňský Prazdroj se rozhodla navázat na aukci výročních lahví, a proto 
9. prosince 2013 uspořádala na stránkách internetového portálu iDNES.cz charitativní aukci 
deseti unikátních broušených lahví Plzeňského Prazdroje. Všechny lahve, jejichž design 
navrhl renomovaný německý designér Lars Kemper, vytvořili skláři z Nového Boru. Výtěžek 
526 069 Kč byl slavnostně věnován Centru Paraple.  
 
Adventní koncerty 
Koncem roku se k podpoře Centra Paraple přidali také město Rožďalovice na Nymbursku, 
které věnovalo výtěžek ze vstupného na koncert klasické hudby, Gymnázium Voděradská 
v Praze 10 svojí Dobročinnou akademií a obec Řehlovice, která ve prospěch Centra Paraple 
uspořádala čtyři adventní koncerty. Centru Paraple tak dohromady přispěly částkou přes 
50 000 Kč. 
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3.5. Dobrovolnictví v Centru Paraple 
 
Dobrovolnický program v Centru Paraple dále rozvíjíme. Pomoci dobrovolníků využíváme 
zejména při tzv. Terapii v terénu, kdy asistují našim klientům při výjezdech za kulturními 
a jinými akcemi v rámci rehabilitačních pobytů, ale spolupracují i na sportovních kurzech, 
výtvarných kurzech a dalších specifických aktivitách jako je např. kurz Máma, táta na vozíku. 
Bez jejich pomoci by některé činnosti nebyly realizovatelné. V roce 2013 bylo v Centru 
Paraple v dobrovolnickém programu registrováno 14 aktivních dobrovolníků a další pracovali 
nárazově, např. v rámci jednotlivých sportovních či jiných aktivit. 
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4. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI 
 
Centrum Paraple každoročně žádá o finanční příspěvky na poskytování sociálních služeb 
z veřejných zdrojů v rámci grantových řízení vyhlašovaných Ministerstvem práce a sociálních 
věcí (MPSV), Magistrátem hlavního města Prahy (MHMP), Ministerstvem zdravotnictví (MZ 
ČR), Ministerstvem kultury (MK ČR).  Finanční zdroje jsou získávány také prostřednictvím 
nadací, nadačních fondů a dalších institucí. Dalším zdrojem financování jsou příjmy z hlavní 
činnosti (platby od pojišťoven, ubytování, strava, příspěvek na asistenční a ošetřovatelskou 
péči) a doplňkové činnosti (cvičení pro veřejnost, masáže, pronájmy, příjmy z reklam, prodej 
předmětů). 
 
V roce 2013 získalo Centrum Paraple finanční podporu na realizaci projektů, služeb a další 
činnosti z těchto veřejných zdrojů: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Magistrát hlavního města Prahy - odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, 
Magistrát hlavního města Prahy - odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstvo zdravotnictví, 
Ministerstvo kultury, 
ESF Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – projekt Program přípravy na 
zaměstnání pro vozíčkáře po poškození míchy.  
ESF Operační program Praha Adaptibilita  - projekt  Odbornost a kvalita 
Za dlouhodobou podporu státních institucí i Magistrátu hlavního města Prahy děkujeme. 
 
Centrum Paraple děkuje za význačnou podporu v roce 2013 svým hlavním partnerům, 
kterými jsou: 
Česká televize, Český rozhlas, Era, FLEXI životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny, a.s., 
Nadační fond Avast, Škoda Auto a.s., ŠkoFIN s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., 
Trigema a.s., Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o., Advokátní a patentová kancelář Vyskočil, 
Krošlák &spol. 
 
Významnou podporu v roce 2013 poskytly Centru Paraple zejména společnosti: 
Active 24, s.r.o. 
Acton, s.r.o. 
Advokátní kancelář JUDr. Špitálská 
Akcent, s.r.o.  
AkzoNobel Coatings CZ, a.s. 
Arbor a.s. 
Ariana SPORTS s.r.o. 
ARISTIA, spol. s.r.o. 
Armenit s.r.o.  
ASTRON print, s.r.o. 
Astrosat spol. s r.o. 
Aukro, s.r.o. 
Auto Jarov, s.r.o. 
AXIOM TECH s.r.o. 
AZ Elektrostav, a.s 
B Braun Medical, s.r.o. 

BÄR Praha, s.r.o.  
Běžecká škola M. Škorpila 
Bomton studia a.s. 
Boomerang Publishing 
Cabo Frio, s.r.o. 
Camp pláž Vranovská přehrada s.r.o.  
Central Europe Holding, a.s. 
Centrum Pohybu OL 
Coloplast A/S 
Crocodille ČR, spol. s.r.o. 
Černí koně o.s. 
Česká pojišťovna a.s. 
Česká společnost AIDS pomoc  
České vysoké učení technické 
Čtení pomáhá 
DB Schenker 
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Design Pavel Šťastný  
DIET PLAN 
Divadlo Bez zábradlí  
Divadlo Na Fidlovačce 
d-Prog s.r.o. 
Economia, a.s. 
EDUK CB a.s. 
Ferona a.s. 
Fogi Design s.r.o. 
Fórum dárců/Czech Donors Forum  
Fun Explosive 
Galerie Kodl  
G.P.S., s.r.o.  
Geoobchod, s.r.o. 
Giant interactive s.r.o.  
Globos Bohemia, s.r.o.  
Globstav s.r.o. 
Golem, s.r.o.  
Golf Digest  
Golf Resort Kunětická hora 
GPS Production House 
Hanzlík Roman, BI Staff, s.r.o. 
HIKO SPORT s.r.o. 
Hoplíček Tomáš, HI Software Development 
HUDYsport a.s. 
Chvalský zámek 
IMI Partner, a.s. 
Instant media s.r.o. 
JABLOTRON ALARMS a.s. 
Jedličkův ústav a školy pro tělesně 
postižené hl. m. Prahy 
Jednota tlumočníků a překladatelů  
JENA – firma služeb 
Johnny Servis s.r.o. 
Josef Mestek 
JUDr. V. Brettinger, advokátní kancelář 
Karlovarská Korunní, s.r.o. 
Kaufland Česká republika v.o.s. 
Kerio Technologies s.r.o. 
KLAN, s.r.o. 
Klement, a.s. 
Krankfitness s.r.o 
Lámer Vladimír, Č.O.S. s.r.o. 
LAO - průmyslové systémy s.r.o. 
LENIA, s.r.o. 
Letiště Praha, a.s. 
LMC s.r.o. 

MAFRA, a.s. 
MAXUS, Czech Republic 
MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 
Medový perník Janoš 
Messenger a.s. 
Městská divadla pražská 
Městys Choltice 
Moët Hennessy Czech Republic s.r.o. 
Moje placky 
Mountfield a.s. 
MSEM, a.s. 
Nadace Agrofert  
Nadace ČEZ 
Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY 
Nadace Martina Romana 
Nadace VIA 
Nadační fond Fialky 
Nadační fond Kolowrátek 
Nadační fond Veolia 
Navrátil Team s.r.o. 
NEWTON Media, a.s. 
Nike 
NutraCept a.s. 
Obec Rádlo 
Odehnal Petr 
Ondřej-Meissner spol. s.r.o. 
Oriflame Czech Republic s.r.o. 
OSA – Ochranný svaz autorský 
OTIS a.s. 
Passerinvest Group, a.s.  
Philips Česká republika s.r.o.   
Plachetka Karel Ing. 
Plzeňský Prazdroj, a.s.  
Podrazil s.r.o. 
Pohanka Roman 
PZ servis CZE s.r.o.. 
Radioservis a.s. - vydavatelství Českého 
rozhlasu 
Ramirent, spol. s.r.o. 
RENTS s.r.o. 
REPROSAM, s.r.o. 
Restaurant Stará Myslivna Konopiště 
Rittal Czech, s.r.o. 
S&T CZ s.r.o. 
SALTO spol. s r.o. 
Secar Bohemia a.s. 
S Pro Alfa CZ a.s. 
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Skupina ČEZ 
Sodastream a.s. 
Specialized Europe B.V. Czech Republic 
Stibor Martin 
Stiebel Eltron, s.r.o. 
Šašek Jiří 
Šedivec Robert 
Škoda Bohdan 
Technology s.r.o. 
Toyota Material Handling CZ, s.r.o. 
TTC MARCONI s.r.o. 
Turistické známky, s.r.o. 
UNILEVER ČR, spol. s r.o. 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné 
výchovy a sportu 
Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum 
aplikovaných pohybových aktivit 
USN CZ, s.r.o. 
Váňa Ladislav Ing. 
Ventura Food & Catering, s.r.o. 
Vranovská pláž s.r.o. 
Whirlpool CR, spol. s.r.o. 
ZenithOptimedia Czech Republic 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
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Za mediální podporu děkujeme zejména:  
Big Media, Blesk pro ženy, Blesk zdraví, Burda Praha, Cinestar, CITY CHANNEL Czech 
Republic, Country Radio, Česká televize, Český rozhlas, Dáša, E15, Divadlo na Zábradlí, Drive 
Media, Eclipse, Euro, Fajn radio, FOND SHOP, Glanc, Golf Digest, Hospodářské noviny, 
iDNES.cz, iHned.cz, Initiative, Instant Media, Instinkt, JCDecaux, Katka, Kiss 98, Lidové noviny, 
Media Marketing Services, Metropol TV, MF DNES, Moneco, Můžeš, NasePraha10.cz, 
Národní divadlo, Noviny Prahy a okolí, parlamentnilisty.cz., Počítač pro každého, Prachatický 
deník, Radio 1, Rádio Blaník, Radio CITY, Radio Expres, Radio Golf, Readers Digest, Reflex, 
Respekt, Sedmička, Silnice a železnice, Sommelier, TV Barrandov, TV Star, Týden, Týdeník 
Respekt, Týdeník Rozhlas, Xantypa. 
 
 
 
 
 
Činnost Centra Paraple v roce 2013 podpořilo mnoho dalších lidí. Ať již prostřednictvím 
DMS, převodem příspěvků na sbírkový účet Centra Paraple, darováním služeb či produktů, 
dobrovolnictvím, ale i dalšími způsoby.  
Za podporu děkujeme také členům správní a dozorčí rady Centra Paraple, zaměstnancům, 
externím spolupracovníkům a dobrovolníkům.  
Pomoci všech lidí a firem si velmi vážíme. Díky ní tu Centrum Paraple je a pomáhá lidem 
s  poškozením míchy najít cestu dál. 
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5. PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ CENTRA PARAPLE V ROCE 2013 
 

   
    Hospodaření Centra Paraple, o.p.s. za rok 2013: 

 
Výsledkem hospodaření v roce 2013 je zisk ve výši 92 824 Kč. 
 
Účetnictví je rozděleno na střediska - obecně prospěšná činnost, správa, doplňková činnost, 
fundraising. 
 
Celkový objem nákladů  31 630 142 Kč 
Dle středisek: 

o obecně prospěšná činnost (+fundraising) : 18 755 656 Kč,       
o doplňková činnost:  1 844 255 Kč, 
o správa: 11 030 321 Kč. 

 
Celkový objem výnosů  31 722  966 Kč 
Výnosy v členění podle zdrojů: 

o sponzorské dary, příspěvky občanů, DMS, veřejná sbírka,  
o příjmy ze zdravotních pojišťoven,  
o státní dotace a granty,  
o tržby z vlastní činnosti,  
o tržby z doplňkové činnosti,  
o úroky a výnosy z vkladů.  

 
Průměrný počet zaměstnanců: 51 (pracovní smlouvy). 
Členové správní rady a dozorčí rady nepobírali žádné odměny. 
Hrubá mzda ředitele: 934 926 Kč. 
 

Vývoj a konečný stavu fondů k 31. 12. 2013 (v tis.) 
Společnost v roce 2013 nevytvořila fondy. Do rezervního fondu bude převeden hospodářský  
výsledek 93 tis. Kč. 
Stav fondu k 31. 12. 2012: 9 049 Kč (hospodářský výsledek za rok 2012). 
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Náklady, výnosy, hospodářský výsledek k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)  

Celkové výnosy 31 723 

Sponzorské dary, individuální dárci, DMS 14 818 

Příjmy ze zdravotních pojišťoven 7 080 

Státní a  krajské dotace a granty 4 479 

Granty z fondů EU 753 

Úroky  234 

Příjmy z hlavní činnosti 2 279 

Příjmy z doplňkové činnosti 2 080 

Celkové náklady 31 630 

Materiálové náklady 1 957 

Energie 876 

Opravy a údržba 389 

Ostatní služby 3 300 

Mzdové náklady  - ostatní osobní náklady 1 862 

Mzdové náklady – pracovní smlouvy 14 372 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění, ostatní soc. pojištění 5 062 

Finanční náklady, daně a poplatky 320 

Odpisy IM 3 492 

Hospodářský výsledek – zisk 93 

 
Přehled o stavu majetku k 31. 12. 2013 (v tis. Kč) 

Aktiva    Pasiva   

Stavby + tech. zhodnocení 59  361 Vlastní jmění  74 061 

Samostatné movité věci 7 635 Fondy 9 049 

Oprávky ke stavbám  -9 754 Výsledek hospodaření  93 

Poskytnuté zálohy 51 Dohadné účty pasivní 0 

Odběratelé  867 Dodavatelé  207 

Ostatní pohledávky 5 Závazky vůči zaměstnancům 1 090 

DPH 46 Závazky k odvodům daní 102 

Peníze v pokladně  106 Závazky k institucím soc.+ zdrav. 376 

Bankovní účty  26 345 Výnosy příštích období 4 

Nároky na dotace 1 118   

Náklady příštích období  154   

Příjmy příštích období -2 304    

Pohledávky – dohadné účty 1 352    

Aktiva celkem  84 982 Pasiva celkem  84 982 
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6. KONTAKTY A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

 
 
Sídlo organizace: 
Centrum Paraple, o.p.s. 
Ovčárská 471 
108 00 Praha 108 
 
Tel.: 274 771 478 
Fax: 274 001 313 
E-mail: paraple@paraple.cz  
http://www.paraple.cz  
 
IČ: 24727211 
DIČ: CZ24727211 
 
Běžný účet: 239 586 242/0300 
Účet veřejné sbírky: 932 932 932/0300 
Pravidelní dlouhodobí dárci:  10006 – 18831021/0100 
 
Statutární orgán: 
Štěpánka Antošová, ředitelka 
 
Zakladatelé společnosti: 
Zdeněk Svěrák a občanské sdružení CZEPA (dříve Svaz paraplegiků) 
 
Správní rada :  
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. (předseda správní rady), Ing. Marcel Soural (místopředseda 
správní rady), Ing. Robert Bárta, Jaromír Krpálek, MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., Mgr. David Lukeš, 
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová, JUDr. František 
Vyskočil, Ph.D. 
  
Dozorčí rada :  
Mgr. Jiří Pácal (předseda dozorčí rady), Ing. Jan Sadil, PhDr. Ludmila Vostřáková. 
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7. LIDÉ V CENTRU PARAPLE  
 

V roce 2013 v Centru Paraple pracovali: 
Antošová Štěpánka, Bali Šoltésová Jana, Barcalová Martina, Bartoňová Petra, Batěk Lukáš, 
Beranová Anežka, Čechová Alena, Černý Miroslav, Dáňová Petra, Dufek Pavel, Dušánek 
Tomáš, Dvořák Martin, Franta Richard, Geierová Lenka, Gregor Martin, Havlíčková Andrea, 
Hemelík Rudolf, Honzátková Lenka, Hrdá Markéta, Hubalovský Petr, Janečková Veronika, 
Jungbauerová Kateřina, Kábrt Bohumil, Kábrtová Alena, Kejzlar Jan, Komberec Tomáš, 
Korbelová Zuzana, Kotasová Kateřina, Kotelenský Roman, Krátký Jakub, Kristková Barbora, 
Krylová Noemi, Kušnír Jaroslav, Kyselová Alena, Lintymerová Kateřina, Luczka Miroslav, 
Maxová Michaela, Melicharová Hana, Melicharová Iva, Milon Tomáš, Olišarová Lenka, Pertlík 
Tomáš, Plavcová Vendula, Pokuta Jiří, Poslušný Robert, Preclíková Andrea, Rusňak Fedor, 
Rybín Michal, Salák Lukáš, Sedláčková Iva, Sedláčková Pavla, Schejbalová Helena, Slavíková 
Sylvie, Sochůrková Alena, Šeflová Kristýna, Šilhánová Alexandra, Šmolka Michal, Šprachta 
Petr, Šubrtová Dana, Ticháčková Monika, Vacek Jan, Vatěrová Hana, Vojtanová Eva, Vokoun 
Vojtěch, Voráčková Simona, Vydrželová Marie, Vyskočil Tomáš, Weinertová Michaela, 
Závitkovská Lucie, Zemanová Renata. 
 
 
V roce 2013 s Centrem Paraple spolupracovali: 
Balcarová Martina, Bartošová Kateřina, Baštářová Lenka, Brojír Rudolf, Čadová Jana,  Čepová 
Andrea, Černá Eva, Černohorský Jan, Černohous Aleš, Dlouhá Petra, Doležalová Hana, Dvořák 
Vojtěch, Dziková Věra, Faflová Petra, Fialová Kristýna, Folajtárová Iva, Foralová Ivana, 
Gáborová Adriana, Hanzalová Barbora, Haviarová Anna, Holanová Tereza, Holcner Tomáš, 
Horáková Zdeňka, Chamradová Lenka, Chlumský Jaroslav, Jiravová Petra, Jiroušková Martina, 
Justová Jaroslava, Karlová Jana, Kopečná Lada, Kráčmarová Magdalena, Král Pavel, Kratochvíl 
Matěj, Kučerová Jana, Kunclová Anežka, Leszkowová Iva, Lošková Veronika, Lozáková 
Michaela, Mačejovská Lada, Machová Michaela, Malčánková Tereza, Marková Jaroslava, 
Máška David, Matějovská Nika, Misík Pavel, Müller Marek, Mynář Jakub, Nováková Máša, 
Pacáková Jana, Počta Martin, Pražáková Lenka, Sadecký Lukáš, Schmidová Věra, Součková 
Zuzana, Stojánková Lucie, Stříž Jaroslav, Suchánek Jiří, Sýkorová Martina, Šídová Tereza, 
Šimon Jan, Šmídová Olga, Švábová Lucie, Trubanová Eva, Trýbová Klára, Uchytil Petr, 
Věchetová Tereza, Vengrínová Jaroslava, Vondráček Michal, Wunschová Petra, Zalmay 
Patrik, Zamcová Martina, Zaťková Monika, Zatočilová Jana. 
 

 

 

 

 

 

Fotografie ve výroční zprávě: Martin Salajka, Tomáš Lisý a archiv Centra Paraple. 


