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1. ÚVOD  
 

 
Rok 2014 se nesl v duchu slavnostního připomenutí 20 let činnosti Centra Paraple, jež evokoval zákonitě i jistá očekávání, potřebu hodnocení a vzpomínky 
vážící se až k samým počátkům existence centra. V srpnu uplynuly zároveň již čtyři roky působení Centra Paraple jako samostatného právního subjektu – 
obecně prospěšné společnosti.  
Na základě výběrového řízení nastoupila k 1. 7. 2014 do funkce ředitele Ing. Margita Pištorová. Řízením Centra Paraple byla od 1. 11. 2013 až do této doby 
pověřena na přechodné období finanční manažerka Centra Paraple Štěpánka Antošová, jíž patří, stejně jako panu Zdeňku Svěrákovi, prof. Pavlu Kolářovi  
a dalším členům správní a dozorčí rady, vřelé poděkování za zvládnutí několikaměsíčního zátěžového období, ke kterému docházelo v souvislosti  
se změnami ve vedení společnosti. Služby pro klienty byly v roce 2014 poskytovány dle ročního plánu a potvrdilo se, že Paraple je živá organizace, jež stojí 
na pevných základech. Oslava 20. narozenin Centra Paraple toho byla přesvědčivým důkazem – prostory našeho zařízení v nejlepším slova smyslu praskaly 
ve švech počtem hostů i domácích účastníků s klienty vozíčkáři v čelních řadách. Vzácnou, přátelskou atmosféru zdejšího setkání si připomínáme ještě 
dnes. 
Závěrem roku, respektive ve výhledu do aktuálního roku 2015 bychom rádi zmínili něco málo z odstartovaných změn v organizačním řízení. Je třeba 
zdůraznit, že Centrum Paraple je na vysoké odborné úrovni a může se chlubit kvalitou poskytovaných služeb. Paraple jakožto firma má ovšem jisté rezervy, 
v našem týmu se proto zaměříme na posílení aktivit směřujících k rozvoji firmy. Na prahu třetí dekády se organizace nachází v období zavádění potřebných 
změn v oblasti efektivity a nastavení interních procesů. Pracujeme zároveň na strategickém plánu pro další období včetně revize poslání a vize organizace. 
 
Centrum Paraple v roce 2014 začalo psát další kapitolu své pomyslné knihy života, kterou nepíší pouze jeho zaměstnanci, externí spolupracovníci, 
dobrovolníci, zakladatelé nebo správní a dozorčí rada. Náš příběh píší dále klienti, podporovatelé, partneři a donátoři, spolupracující organizace, ale  
i sympatizanti, známí, blízcí a rodinní příslušníci… Je naším upřímným přáním, abychom společně naplnili ještě řadu stránek, ze kterých bude i napříště 
zcela zřejmé a čitelné motto Centra Paraple: Pomáháme vozíčkářům najít cestu dál. K tomu nám všem přeji hodně sil, odhodlání a zápalu pro dobrou věc. 
 

 
Margita Pištorová 
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 byla 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. informování veřejnosti a šíření osvěty o problematice poškození míchy v souvislostech, 
5. pořádání vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí, 
6. 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 2014 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. 
 

PŘÍJEMCI SLUŽEB – STATISTIKA  
Sociálně rehabilitační pobyty (1-3 týdny)        315 osob 

Ambulantní program  81 osob 

Respitní pobyt 58 osob 

Sportovní kurzy 106 osob 

Vzdělávací kurzy 40 osob 

Výtvarné kurzy 81 osob 

Zdravý životní styl 32 osob 

Máma, táta na vozíku 8 rodin 

Počet osob na pobytech a ambulantních programech  721 osob 
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Posilovna 2310 návštěv 

Sportovní docházkové aktivity 700 návštěv 

Tematická setkání 17 návštěv 

Využití dalších služeb 3027 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 2014 využilo cca 1 320 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 2014 se uskutečnil čtyřdenní pobyt, kterého se zúčastnilo 8 rodin. 
 
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. 
V roce 2014 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 2014 jsme uspořádali následující počítačové a vzdělávací kurzy: 
PC kurzy - Základy práce s PC, Adobe Photshop, Tvorba webových aplikací v prostředí ASP.NET, Kancelářský balíček MS Office.  
Vzdělávací kurzy - Angličtina (konverzace), Podnikání, zaměstnávání a finanční gramotnost, Kurz tvůrčího psaní.  
 
Tematická setkání klientů a jejich blízkých 
Setkání 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 2014 proběhlo jedno tematické setkání, které bylo zaměřeno na péči o vyměšování moče a stolice u osob s poškozením míchy.  
 
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 2014 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, zumba, taneční 
workshop, běžky) 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. 

     
 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.  
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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 2014 byla – Keramika – Kočičí svět, Kreativní techniky I. - Jaro, 
Kreativní techniky II. - Podzim a Výtvarné techniky. 
 
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. 
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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 2014 byla vydávána jednotlivá čísla (březen, červen, prosinec) v běžném rozsahu a nákladu 850 ks, číslo narozeninové (září) 
vyšlo se speciální přílohou v nákladu 1 200 ks. Každé z čísel je dále veřejně dostupné v elektronické verzi na stránkách www.paraple.cz.  
 
Facebook, Google+ a Youtube 
Centrum Paraple postupně s úspěchem spravuje vlastní profil na sociální síti Facebook, počet fanoušků zde v roce 2014 přesáhl jeden tisíc. Prostřednictvím 
Facebooku informuje o aktuálním dění v organizaci, zájemcům zde adresuje pozvánky na akce, zprostředkovává fotoreportáže z programů, kurzů a 
doplňkových aktivit, reaguje na podněty svých přispěvatelů. Odkaz na facebookové stránky Centra Paraple – www.facebook.com/paraplecentrum. 
Závěrem roku 2014 byl v CP zřízen také účet Google+ s jehož pomocí je administrována nově založená komunita na síti Youtube. Centrum Paraple zde sdílí 
nejnovější video pozvánky na akce, ale také postupně archivuje zajímavé příspěvky z let minulých. Odkaz: https://goo.gl/XXRqqG. 
 
 

3.2 Akce na podporu činnosti Centra Paraple a public relations 
  
Následující projekty Centra Paraple jsme v roce 2014 uskutečnili s cílem pozitivního informování veřejnosti, ovlivňování veřejného mínění a posilování 
přijetí lidí se zdravotním postižením většinovou společností. Nedílnou součástí těchto aktivit je získávání podpory a finančních prostředků na činnost Centra 
Paraple od individuálních, firemních i institucionálních dárců. 
 
Běh pro Paraple 

Tradiční benefiční akce pro veřejnost s podtitulem Každá noha dobrá se v roce 2014 konala již po patnácté. Benefice se odehrála v obvyklém červnovém 
termínu v neděli 8. 6. 2014  v Letenských sadech v Praze.  
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 získali 
tričko s originálním grafickým motivem akce. Za startovné pro děti bylo 50 Kč dostali malí návštěvníci na památku placku. V běhu na sto metrů se utkalo 
353 dospělých a dětí, utkali se přátelé, rodiny i firmy. 
Novinkou kulatého 15. ročníku byl běh na 4 km, vyhlášený jako narozeninový v roce, kdy si Centrum Paraple připomíná 20 let činnosti. S významnou 
podporou VŠ Palestra a Sportovního servisu Apachi se běhu na delší trať zúčastnilo 220 závodníků. Startovné i zde bylo 300 Kč – v darovaném tričku Běh 
pro Paraple 2014. 

https://goo.gl/XXRqqG
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Kromě samotného závodění se příchozí seznámili s činností Centra Paraple a mohli si vyzkoušet jízdu zručnosti na vozíku či handbiku. Pro děti bylo 
připraveno představení Divadélka Romaneto nebo šlapací autíčka. Program narozeninového ročníku zahájil koncertem Jaroslav Uhlíř s kapelou. Programem 
provázela za partnery Českou televizi a Český rozhlas moderátorská dvojice Kateřina Nekolná a Vladimír Kroc. Večer na podiu vystoupili v dvojkoncertu 
Tomáš Klus a kapela Čechomor. Celkový výtěžek akce činil 491 000 Kč.  
Hlavními partnery 15. ročníku Běhu byly společnosti FLEXI životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group a DB Schenker, 
partnery propagace byly společnosti Trigema a.s. a ŠKODA AUTO a.s. a Kaufland Česká republika v.o.s. Partnery kampaně se staly agentury KLAN Maxus, 
Akcent a společnost Messenger. Běh podpořila také OSA. Benefice se konala pod záštitou primátora hl. města Prahy – s udělenou dotační podporou. 
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Dobročinná akademie 

28. října 2014 se tradičně v prostorách Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
v Praze natáčela v pořadí už 21. Dobročinná akademie pro Centrum 
Paraple. Tradiční charitativní pořad ve prospěch Centra Paraple byl 
mimořádně z rozhodnutí vedení České televize – s odůvodněním zájmu  
o vyšší sledovanost - vysílán v záznamu v sobotu 15. listopadu 2014  
od 21 hod. na kanálu ČT1 a ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál. 
21. ročník Dobročinné akademie přinesl na činnost Centra Paraple celkem  
5 825 895 Kč. Z této částky lidé věnovali prostřednictvím dárcovských SMS  
a darů jednotlivců 1 073 984 Kč. 
Také Akademie se nesla v narozeninovém duchu, kupříkladu uvedením  
společné skladby Óda na radost s novým textem z pera Z. Svěráka v závěru 
pořadu. Ve společnosti tvůrců Zdeňka Svěráka, Jana Budaře, Jaroslava 
Uhlíře a dětského sboru Sedmihlásek představila benefice vpravdě 
hvězdnou sestavu hudebních hostů: Ilona Csáková, Čechomor, Tomáš Klus 
a Pavel Šporcl s Vojtěchem Szabó. Televizní sledovanost dosáhla 306 tisíc 
diváků. 
 
Zdeněk Svěrák opět převzal symbolické šeky na částky určené na podporu 
Centra Paraple od společností: Active 24, s.r.o. (160 000 Kč), Apache 
Elektrokola (100 000 Kč), Birell (570 860 Kč), DB Schenker spol. s r.o. (150 
000 Kč), Era (500 000 Kč), FLEXI životní pojištění (400 000 Kč), Kaufland 
Česká republika v.o.s. (250 000 Kč), Nadační fond AVAST (1 000 000 Kč), 
ŠKODA AUTO a.s. (400 000 Kč a zapůjčené vozy značky Škoda), Toyota 
Material Handling CZ, s.r.o. (150 000 Kč), Trigema a.s. (850 000 Kč), Vinné 
sklepy Lechovice spol. s r.o. (221 051 Kč). 
 
Mediální a inzertní podpora: Česká televize, Český rozhlas, Cinestar, 
Instinkt, Lobby, Naše Praha, Obálka Praha, Právo, Týden, Maxus, Svět 
sportu, Xantypa ad. 
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Era golfový turnaj pro Centrum Paraple 

V neděli 27. dubna 2014 se v Golf Resortu Cihelny u Karlových Varů hrál Era golfový turnaj pro Centrum Paraple. 6. ročník charitativního turnaje proběhl 
tradičně pod patronátem Marka Ebena a díky zúčastněným firmám a partnerům vynesl 321 000 Kč. Turnaj se hraje bez úpravy handicapu, systémem texas 
scramble - pro radost a pro vozíčkáře, kteří se svým handicapem bojují každý den. Svou účastí podpořily turnaj i další osobnosti z oblasti kultury, médií a 
sportu, např. Jiří Bartoška, herec a prezident Karlovarského filmového festivalu, farář Zbigniew Czendlik nebo Tomáš Kraus, mistr světa ve skikrosu. 
Generálním partnerem turnaje byla Era, hlavním partnerem Golf Resort Cihelny. Partneři turnaje: DB Schenker, Era, Event Arena s.r.o., FLEXI životní 
pojištění od Pojišťovny České spořitelny, a.s., Generali Pojišťovna a.s., KLEMENT a.s., Secar Bohemia, a.s. - poskytovatel služby  SHERLOG. 
 
Narozeniny Centra Paraple      

Přímo v prostorách Centra Paraple se ve čtvrtek 24. září 2014 slavilo 20. výročí činnosti centra. V  hojném počtu se sešli klienti s rodinami, zakladatelé, 
novináři, zástupci správní a dozorčí rady, hlavní a významní partneři Centra Paraple. Hosté absolvovali komentované prohlídky Centra Paraple, seznámili se 
mj. se speciálními sportovními pomůckami a prohlédli si výstavu fotografií Tomáše Lisého. Hudební program nabídl bubnování Tam Tam Orchestra Miloše 
Vacíka, koncert harfenistky B. Klablenová s mezzosopranistkou J. Pioreckou a v závěru slavnosti také BBB band Českého rozhlasu. Celý program moderoval 
redaktor Radiožurnálu Vladimír Kroc. Hostům byl dále představen originální časosběrný dokument z historie Centra Paraple komponovaný z filmů  
Z. Svěráka a křtilo se nové CD Oty Pavla Rybí povídky mj. za účasti kmotrů Zdeňka Svěráka a Marka Ebena v produkci Radioservisu. 
Oslavám předcházela tisková konference, které se v panelu spolu s ředitelkou M. Pištorovou účastnili také Z. Svěrák, M. Eben, manažerka služeb  
A. Kyselová a zástupci klientů centra. 
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3.3. Akce ve prospěch Centra Paraple - výběr 
 
Český ples v Bruselu 
V lednu 2014 se uskutečnil Český ples v Bruselu, který nesl poprvé charitativní poslání, a díky laskavosti partnerů přispěl Centru Paraple částkou  
10 000 EUR. Šek na tento finanční dar na plese osobně převzal Zdeněk Svěrák. 
 
Strollering aneb Závody kočárků 
V březnu startují od roku 2014 po celé republice tzv. strolleringové závody, jejichž výtěžek ze startovného byl už v prvém ročníku z části určen Centru 
Paraple. Příznivci strolleringu nás zde podpořili částkou 31 680 Kč. Jedná se o efektivní typ cvičení pro maminky a tatínky na mateřské dovolené, kdy se při 
pravidelných procházkách mění kočárek v tréninkovou pomůcku.  
 
Sbírky na Letišti Václava Havla 
Dárci z celého světa zde během celého roku přispívají do sbírkové kasičky - „glóbu“, umístěné dlouhodobě v hale terminálu 2. V červnu a listopadu z této 
sbírky na činnost Centra Paraple přibylo přes 70 000 Kč. Výtěžek sbírky je již tradičně dvakrát ročně rozdělen rovným dílem mezi 6 neziskových organizací. 
Poděkování patří Letišti Václava Havla a správci sbírky občanskému sdružení Česká společnost AIDS pomoc. 
 
Čtení pomáhá 
V roce 2014 získalo Centrum Paraple díky projektu Čtení pomáhá Nadace M. Romana finanční prostředky na nákup zařízení Motomed a speciální pomůcku 
pro ovládání PC očima (Tobii PCEye Go) pro klienty v celkové hodnotě 237 400 Kč. 
 
Výlov sektu - Vinné sklepy Lechovice 
V sobotu 16. srpna 2014 se uskutečnila již čtrnáctá charitativní dražba sektu společnosti Vinné sklepy Lechovice, která je jedním z hlavních partnerů Centra 
Paraple. Samotná dražba 913 lahví sektu vynesla částku 221 051 Kč. Tuto sumu pak ještě navýšil Camping Vranovská pláž, který přispěl částkou 41 485 Kč.  
 
Choltický deštník 
V sobotu 6. září 2013 podpořil městys Choltice znovu Centrum Paraple svojí benefiční akcí pod názvem Choltický deštník. V areálu choltického zámku 
proběhl druhý ročník festivalu, jehož vrcholem programu bylo vystoupení místních ochotníků, kteří sehráli operetku Červená Karkulka autorského dua 
Svěrák-Uhlíř. Centru Paraple přibylo díky této akci na konto 44 557 Kč. 
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S nebývalou ochotou v Rožďalovicích 
Zásluhou radnice města Rožďalovice se v kostele sv. Havla 19. 9. se ve středočeských Rožďalovicích konal koncert paní Marty Kubišové pod titulem 
S nebývalou ochotou, který přinesl Centru Paraple částku 91 200 Kč. Již dříve 19. 7. se uskutečnily v Rožďalovicích pivní slavnosti. Celá akce měla 
charitativní charakter a Centrum Paraple odtud získalo dalších 37 000 Kč. 
 
Běhy pro Paraple ve Vimperku a v Rádle 
V sobotu 20. 9. 2014 se uskutečnil 3. ročník Běhu pro Paraple ve Vimperku. Spolu s darem BH Nemocnice Vimperk a.s. na konto Centra Paraple přibylo  
10 000 Kč. V Rádle - Milířích proběhla 6. 9. opět charitativní akce s názvem Běhá celé Rádlo, která pro Centrum Paraple vynesla celkem 7 000 Kč. 
 
Aukce designových pivních lahví a podtácků 
Společnost Plzeňský Prazdroj uspořádala s internetovým portálem iDNES.cz 27. 11. 2014 již třetí charitativní aukci deseti unikátních broušených pivních 
lahví ve prospěch Centra Paraple. Výtěžek ve výši 723 116 Kč byl slavnostně předán symbolickým šekem panu Z. Svěrákovi a ředitelce M. Pištorové 
v Tančícím domě v Praze.  
V březnu 2014 se předtím odehrála na portálu Aukro.cz aukce designových pivních podtácků Pilsner Urquell s motivy zlatých zimních olympijských her, 
která vynesla pro Centrum Paraple částku 11 100 Kč. 
 
Adventní sbírky 
Koncem roku se k podpoře Centra Paraple přidali také město Rožďalovice na Nymbursku, jež 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 adventní sbírku. Centrum 
Paraple dohromady získalo z těchto adventních akcí částku téměř 100 000 Kč. 
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3.4. 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 2014 bylo v Centru Paraple 
v dobrovolnickém programu registrováno 22 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 2014 získalo Centrum Paraple finanční podporu na realizaci projektů, služeb a další činnosti z těchto veřejných zdrojů: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Magistrát hlavního města Prahy - odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrát hlavního města Prahy - odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Ministerstvo kultury ČR 
ESF Operační program Praha Adaptibilita  - projekt  Odbornost a kvalita 
Za dlouhodobou podporu státních institucí i Magistrátu hlavního města Prahy děkujeme. 
 
Centrum Paraple děkuje za stěžejní podporu v roce 2014 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., 
Trigema a.s., Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o., Advokátní a patentová kancelář Vyskočil, Krošlák &spol. 
 
 
Významnou podporu v roce 2014 poskytly Centru Paraple dále zejména společnosti: 
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A1 – Transport Logistic spol. s.r.o. 
Abatec CZ, s. r. o. 
Active 24, s.r.o. 
Acton, s.r.o. 
AITOM Digital s.r.o. 
Akcent, s.r.o.  
AkzoNobel Coatings CZ, a.s. 
Apachi s.r.o. 
Ariana SPORTS s.r.o. 
ARISTIA, spol. s.r.o. 
Anecoop Praha 
Armenit s.r.o.  
Astrosat spol. s r.o. 
Auto Jarov, s.r.o. 
AZ Elektrostav, a.s 
Biograf Jan Svěrák 
B Braun Medical, s.r.o. 
BÄR Praha, s.r.o.  
BI Staff, s.r.o., (Hanzlík Roman) 
Cabo Frio, s.r.o. 
Camp pláž Vranovská přehrada s.r.o.  
Central Europe Holding, a.s. 
Coloplast A/S 
Crocodille ČR, spol. s.r.o. 
Černí koně o.s. 
Česká společnost AIDS pomoc  
DB Schenker 
DŠB SERVIS, s.r.o. (Zvěřina Michal) 
DECLAN consulting, s.r.o. (Hýža Robin) 
Design Pavel Šťastný  

DIET PLAN 
Divadlo Na Fidlovačce 
d-Prog s.r.o. 

DŠB servis s.r.o. (Michal Zvěřina)  

Event Arena s.r.o. 
Evropské hospodářské zájmové sdružení Access EU 
FAST ČR a.s. 
Ferona a.s. 
FinEko s.r.o. (Dejmek Pavel) 
F.M.C. Gastro s.r.o. (Lískovec Zdeněk) 
Fogi Design s.r.o. 
Fórum dárců/Czech Donors Forum  
Fun Explosive 
G.P.S., s.r.o.  
Generali pojišťovna a.s. 
Globstav s.r.o. 
Golem, s.r.o.  
Golf Resort Cihelny Karlovy Vary 
HIKO SPORT s.r.o. 
HI Software Development s.r.o. (Hoplíček Tomáš) 
HUDYsport a.s. 
Hypoteční banka 
IMI Partner, a.s. 
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r. o. 
JENA – firma služeb 
Jírovec Jiří 
Johnny Servis s.r.o. 
Karlovarská Korunní, s.r.o. 
Kaufland Česká republika v.o.s. 
Kerio Technologies s.r.o. 
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KOVOŠROT SUDA s.r.o. 
KLAN, s.r.o. 
Klement, a.s. 
LENIA, s.r.o. 
Letiště Praha, a.s. 
LMC s.r.o. 
MAFRA, a.s. 
MAXUS, Czech Republic 
Medový perník Janoš 
Messenger a.s. 
Městská divadla pražská 
Městys Choltice 
Moët Hennessy Czech Republic s.r.o. 
Moje placky 
Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY 
Nadace Martina Romana 
Nadační fond Fialky 
NEWTON Media, a.s. 
Nike 
Obec Rádlo 
Obec Rožďalovice 
Odehnal Petr 
Ondřej-Meissner spol. s.r.o. 
OSA – Ochranný svaz autorský 
PALESTRA – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu 
Passerinvest Group, a.s.  
Pavel Bárta - BP Lumen (Apache elektrokola) 
Plzeňský Prazdroj, a.s.  
Pohanka Roman 
PZA a.s. (Procházka Karel) 

Radioservis a.s. - vydavatelství Českého rozhlasu 
Rejoice 
Ramirent, spol. s.r.o. 
Realitní a hypoteční centrum, s.r.o. 
RENTS s.r.o. 
REPROSAM, s.r.o. 
Restaurant Stará Myslivna Konopiště 
Rittal Czech, s.r.o. 
Secar Bohemia a.s. 
S Pro Alfa CZ a.s. 
Skupina ČEZ 
SKV Praha 
Sodastream a.s. 
Specialized Europe B.V. Czech Republic 
Sportability o.s. 
Studio Art print 
SVARMETAL s.r.o. 
Škoda Bohdan 
Toyota Material Handling CZ, s.r.o. 
T-Mobile 
T -servis 
Turistické známky, s.r.o. 
Ultrasport - Chimpanzee 
UNILEVER ČR, spol. s r.o. 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 
USN CZ, s.r.o. 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
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Za mediální podporu děkujeme zejména:  

Abilympijský zpravodaj, Astrosat media, Bauer Media, Bazén a sauna, Burda Praha, CineStar, CITY CHANNEL Czech Republic, Country Radio, 
Česká televize, Český rozhlas, Deník, Drive Media, Euro, Glanc, Golf Digest, Instinkt, JCDecaux, Kiss 98, Lidové noviny, Lobby, MF DNES, Metro, 
Můžeš, Naše Praha, Nordica, Obálka Praha, Parlamentní listy, Prague Leaders Magazine, Praha 10, Právo, Radio 1, Rádio Blaník, Radio CITY, 
Radio Expres, Radio Proglas, Readers Digest, Sedmička, Sommelier, Svět sportu, Snow, TV Barrandov, TV Noe, TV Star, Týden, Týdeník Rozhlas, 
Vozíčkář, Xantypa. 
 
 
 
 
 
Činnost Centra Paraple v roce 2014 podpořilo mnoho dalších jednotlivců i firem. Ať již prostřednictvím DMS, vkladem příspěvků  
na sbírkový účet Centra Paraple, darováním služeb či produktů, dobrovolnictvím a podobně.  
 
Za podporu děkujeme také členům správní a dozorčí rady Centra Paraple, zaměstnancům, externím spolupracovníkům a dobrovolníkům.  
Sebemenší projevené podpory si velmi vážíme. Díky vám všem tu Centrum Paraple je a pomáhá lidem s  poškozením míchy najít cestu dál. 
  



21 
 

5. PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ CENTRA PARAPLE V ROCE 2014 
 

   
    Hospodaření Centra Paraple, o.p.s. za rok 2014: 

 
Výsledkem hospodaření v roce 2014 je ztráta ve výši 6 231 Kč. 
 
Účetnictví je rozděleno na střediska - obecně prospěšná činnost, správa, doplňková činnost, fundraising. 
 
Celkový objem nákladů 34 833 272 Kč. 
Dle středisek 

o obecně prospěšná činnost: 23 413 303 Kč       
o doplňková činnost:  3 218 573 Kč 
o správa: 8 201 396 Kč 

 
Celkový objem výnosů 34 827 041 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:  651 408 Kč. 
 

Vývoj a konečný stavu fondů k 31. 12. 2014  
     V roce 2014 byly převedeny do fondu darů sponzorské dary ve výši 735 tis Kč. 

Stav fondu k 31. 12. 2014: 9 877 tis Kč. 
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Náklady, výnosy, hospodářský výsledek k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)  
  

Celkové výnosy 34 827 

Sponzorské dary, individuální dárci, DMS 15 797 

Příjmy ze zdravotních pojišťoven 6 689 

Státní a  krajské dotace a granty 4 191 

Granty z fondů EU 2 263 

Úroky  195 

Příjmy z hlavní činnosti 2 445 

Příjmy z doplňkové činnosti 3 247 

Celkové náklady 34 833 

Materiálové náklady 2 106 

Energie 908 

Opravy a údržba 403 

Ostatní služby 5 520 

Mzdové náklady  - ostatní osobní náklady 1 789 

Mzdové náklady – pracovní smlouvy 14 447 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění, ostatní soc. pojištění 5 232 

Finanční náklady, daně a poplatky 223 

Odpisy IM 3 635 

Poskytnuté dary 570 

Hospodářský výsledek – zisk - 6 
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Přehled o stavu majetku k 31. 12. 2014 (v tis. Kč) 

 
Aktiva    Pasiva   

Stavby + tech. Zhodnocení 59 696 Vlastní jmění  74 061 

Samostatné movité věci 8 176 Fondy 9 877 

Oprávky ke stavbám   - 13 389 Výsledek hospodaření  -6 

Poskytnuté zálohy 0 Dohadné účty pasivní 0 

Odběratelé  1 417 Dodavatelé  1 064 

Ostatní pohledávky -3 Závazky vůči zaměstnancům 1052 

DPH 77 Závazky k odvodům daní 129 

Peníze v pokladně  59 Závazky k institucím soc.+ zdrav. 559 

Bankovní účty  28 872 Výnosy příštích období                           0 

Nároky na dotace 746  Přijaté zálohy 27 

Náklady příštích období  127 Ostatní závazky 1 

Příjmy příštích období 900    

Dlouhodobý nehmotný majetek 86    

Aktiva celkem  86 764 Pasiva celkem  86 764 
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6. KONTAKTY A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
 
Sídlo organizace: 
Centrum Paraple, o.p.s. 
Ovčárská 471/1b 
108 00 Praha 10 
 
Tel.: 274 771 478 
E-mail: paraple@paraple.cz  
www.paraple.cz  
 
IČ: 24727211 
DIČ: CZ24727211 
 
Běžný účet: 239 586 242/0300 
Účet veřejné sbírky: 932 932 932/0300 
 
Statutární orgán: 
Ing. Margita Pištorová, 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. 

mailto:paraple@paraple.cz
http://www.paraple.cz/


26 
 

7. LIDÉ V CENTRU PARAPLE  
 

V roce 2014 v Centru Paraple pracovali: 
Antošová Štěpánka, Bali Šoltésová Jana, Barcalová Martina, Batěk Lukáš, Beranová Anežka,  Cynyburk Vratislav, Čechová Alena, Černý Miroslav, 
Damborský Ivo, Dáňová Petra, Dundáčková Sylvie, Fábryová Anna, Franta Richard, Geierová Lenka, Gregor Martin, Gregorová Zuzana, 
Havlíčková Andrea, Hloušková Petra, Honzátková Lenka, Hubáčková Olga, Hubalovský Petr, Jelínková Kateřina, Juklová Daniela, Kábrt Bohumil, 
Kejzlar Jan, Kodetová Vendula, Komberec Tomáš, Krylová Noemi, Kučerová Jana, Kugler Michal, Kušnír Jaroslav, Kyselová Alena, Maxová 
Michaela, Melicharová Hana, Melicharová Iva, Mikyšková Kateřina, Misík Pavel, Mynář Jakub,  Olišarová Lenka,  Pertlík Tomáš, Pištorová 
Margita, Plavcová Vendula, Pokuta Jiří, Poslušný Robert, Preclíková Andrea, Rusňak Fedor, Růžičková Irena, Salák Lukáš, Sedláčková Iva, 
Sochůrková Alena, Šeflová Kristýna, Šilhánová Alexandra, Šmolka Michal, Šprachta Petr, Šubrtová Dana, Ticháčková Monika, Toboříková 
Karolína, Vacek Jan, Vatěrová Hana, Vokoun Vojtěch, Voráčková Simona, Vydrželová Marie, Vyskočil Tomáš, Weinertová Michaela, Závitkovská 
Lucie, Zemanová Renata.  
 
 
V roce 2014 s Centrem Paraple spolupracovali: 
Balcarová Martina, Baštářová Lenka, Bredlová Jaroslava, Brojír Rudolf, Brůžková Kamila, Čadová Jana, Čepová Andrea, Černohous Aleš, Čížková 
Markéta, Čurdová Michaela, Dlouhá Petra, Doláková Klára, Doležalová Hana, Doubrava Ondřej, Draská Milada, Dundáček Jan, Dušánek Tomáš, 
Dvořák Martin, Dvořáková Iva,  Felkrová Ludmila, Fialová Kristýna, Fialová Tereza, Hanzalová Barbora, Hemelík Rudolf, Herrmanová Lucie, 
Heřmanová Lenka, Hettler Jakub, Hloužková Pavlína, Holcner Tomáš, Horáková Dominika, Horáková Veronika, Horáková Zdeňka, Hostačná 
Martina, Hrbáčová Eliška, Hronová Lucie, Huja Vítězslav, Chlumský Jaroslav, Chmelařová Anna, Janderová Sylvie, Janečková Veronika, Janošík 
Jiří, Jarošová Eliška, Jelínková Šárka, Jiroušková Martina, Kántor Peter, Kapounová Lucie, Karlová Jana, Kazimír Jan, Klusoň Jan, Kocůrek Jakub, 
Kopečná Lada, Kozáková Kristýna, Kožnarová Lucie, Král Pavel, Kráčmarová Magda, Kratochvíl Matěj, Kunclová Anežka, Kutlvašr Pavel, Kutlvašr 
Petr, Lauermanová Lucie, Leszkowová Iva, Lodr Jan, Lorenz Zbyšek, Machová Michaela, Marková Jaroslava, Máška David, Matějovská Nika, 
Milon Tomáš, Müller Marek, Nguynová Gyang, Pavlovská Dominika, Leitmančík Adam, Lošková Veronika, Malčánková Tereza, Metič Kamila, 
Nováková Máša, Ortová Tereza, Pánek Ondřej, Pavlovská Dominika, Peterková Barbora, Phongn Nguyen Ding, Pražáková Lenka, Procházka 
Adam, Rusínová Barbora, Růžička Marek, Růžičková Irena, Rysová Zuzana, Sadecký Lukáš, Sára Tomáš, Schejbalová Helena, Skuhrovcová Jana, 
Sladký Štěpán, Smolenová Zuzana, Součková Zuzana, Stehlíková Barbora, Stuchlíková Zuzana, Studená Barbora, Studená Veronika, 
Suchánek Jiří, Sutorý Martin, Sýkorová Martina, Šejvlová Ivona, Šíma Pavel, Šimon Jan, Špidlen Ondřej, Šťourač Martin,  Trýbová Klára, Tůmová 
Kateřina, Váchal Antonín, Věchetová Tereza, Vimrová Veronika, Vondráček Michal, Vondrážková Terezie, Wunschová Petra, Zamcová Martina, 
Zatočilová Jana. 
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