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BĚH PRO PARAPLE 2015 aneb Každá noha dobrá 
Slunečnou Letnou zaplavily v neděli stovky běžců „s paraplíčkem“ 
 
Praha, 2. června 2015 – Poslední májovou neděli (31. 5.) se za příznivého slunečného počasí  
v pražských Letenských sadech odehrál už 16. ročník benefičního Běhu pro Paraple - na podporu všech, 
kteří běžet nemohou. Centrum Paraple sem přišlo podpořit bohatě přes tisíc lidí.  
Celkový výtěžek, kterým do Běhu 2015 přispěli jednotlivci i firmy, činí skvělých 873 707 Kč. 
Tradiční běhy veřejnosti na 100 metrů volným stylem startoval jako vždy zakladatel Centra Paraple 
Zdeněk Svěrák, kterého u startovní pistole střídaly anebo solidární závod samy běžely další známé 
osobnosti. S úspěchem se setkal i nověji zařazený běh na 4 km. V programu nechyběly závody handbiků, 
divadlo a atrakce nejen pro děti. Benefici uzavíral večerní dvojkoncert Michala Hrůzy a kapely Jelen.  
 
„Jsem mile překvapen, kolik lidí dokáže uběhnout čtyři kilometry pro Paraple. Potěšila mě ostatně i krásná 
nálada, která na místě mezi návštěvníky běhu panovala,“ uvedl zakladatel Centra Paraple Zdeněk Svěrák. 
 

Účast byla oproti předchozím ročníkům opět rekordní, závodů na tradičních 100 m se zúčastnilo přes 450 
lidí. Dobře obsazený byl i citovaný běh na 4 km, kam se registrovalo přes 300 běžců. Akci podpořili na místě 
další návštěvníci, kteří přímo neběželi, kupříkladu jen večerní koncerty přilákaly více než 500 diváků.  
 

„Vybraná částka, jež úctyhodně přesáhla naše očekávání, bude využita na činnost a služby sociální 
rehabilitace poskytované Centrem Paraple klientům s poškozením míchy,“ dodává ředitelka Centra Paraple 
Margita Pištorová.  
 

Program nedělního Běhu pro Paraple zahajoval Zdeněk Svěrák spolu s otcem tohoto charitativního Běhu 
Michalem Horáčkem. Odpolednem plným závodů a zábavy provázela všechny přítomné sympatická 
moderátorská dvojice Kateřina Nekolná a Michal Jurman. Ze startovní pistole si opět vystřelily známé 
osobnosti – spolu s panem Horáčkem také Karel Šíp, Pavel Nový, Pavel Šporcl a Barbora Šporclová 
Kodetová s dětmi, Miroslav Táborský, Petr Brukner, Marcela Augustová nebo Lejla Abbasová.  

 

Centrum Paraple děkuje všem účastníkům, kteří Běh pro Paraple přišli podpořit, všem dobrovolníkům, kteří 
pomáhali s přípravami, a v neposlední řadě také všem partnerům, bez jejichž významné pomoci by akce 
nemohla proběhnout. 
 

Nad rámec příjemně prožitého sportovního či kulturního svátku se Běh pro Paraple především snaží podnítit 
zájem o lidi se zdravotním postižením a pozitivně ovlivňovat postoj a povědomí veřejnosti k problematice 
života na ortopedickém vozíku. 
 

Partneři akce: FLEXI životní pojištění, Kaufland ČR, DB Schenker, Hl. město Praha, Městská část Praha 7 
Partneři propagace: Trigema, ŠKODA AUTO, Stormware, Toyota Material Handling CZ, B. Braun, Coloplast 
Partneři kampaně: OSA, MAXUS Czech Republic, KLAN, Messenger, Akcent, Cinestar 
Firemní běhy: OK system, Hypotéční banka 
 
Děkujeme: Acton, Digitální agentura AITOM, Algida, Apachi – Sportovní servis, Ares Group - securitas, 
Armenit, Báječné ženy v běhu, Běhej srdcem, Běžecká škola Miloše Škorpila, Bouquet Stars, Crocodille, 
Divadlo Kasperle, Fogi design, Golem, G.P.S., iMi Partner, JENA – firma služeb, Johny Servis, Kam s dětmi 
com, KETTLER, Městská divadla pražská, Mojeplacky.cz, My dva, Newton Media, Nike Prague, Palestra, 
Janoš – Pardubický perník, Plzeňský Prazdroj, Radim Šoch – Comedy magic show, Ramirent, Rents, Řeznictví 
Petr Vítek, S Pro Alfa, Sodastream, Studio Art Print, T SERVIS, Turistické známky, Unilever 
 
Podrobnější informace k programu i vlastnímu poslání akce najdete na webu www.behproparaple.cz. 
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Kontakt: 
Vendula Kodetová, manager pro vnější vztahy  
mobil: 739 244 788, e-mail: kodetova@paraple.cz  
 

Kateřina Jelínková, PR  
mobil: 774 980 918, e-mail: jelinkova@paraple.cz  
 

 
 
Běh pro Paraple byl v roce 2015 realizován pod záštitou primátorky hlavního města Prahy paní Adriany 
Krnáčové, za finanční podpory hlavního města Praha a městské části Praha 7. 
 

Mediální podpora:  
Česká televize, Radiožurnál, Xantypa, Glanc, Naše Praha, RADIO 1, Radio City, Expres FM, Country Radio 
 
 

O nás 
 
Člověk na vozíku, paraplegik, se potýká každodenně s množstvím nejrůznějších bariér. Některé překoná sám, 
většinově je ovšem odkázán na pomoc lidí kolem sebe. Centrum Paraple usiluje v širokém komplexu 
poskytovaných služeb i pravidelně pořádaných veřejných akcí a kampaní o to, abychom všichni vnímali 
vozíčkáře jako rovnoprávné členy společnosti a pomáhali jim toto právo uplatnit. 
 

V České republice přibude každým rokem více než 250 lidí, kteří se v důsledku onemocnění nebo úrazu  
s poškozením míchy mohou pohybovat jen pomocí ortopedického vozíku. Centrum Paraple jim nabízí  
sociálně rehabilitační pobytové a ambulantní programy, tematické kurzy, vzdělávání, individuální 
poradenství. 
 

Pomáháme lidem ochrnutým po poškození míchy přizpůsobit se nové životní situaci, zlepšit fyzický  
a psychický stav, dosáhnout co největší míry soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se do svého přirozeného 
prostředí a získat předpoklady ke společenskému i pracovnímu uplatnění.  
Nedílnou součástí služeb je práce s rodinou klienta tak, aby se i ona co nejrychleji přizpůsobila vzniklé situaci 
a snížilo se její psychické, fyzické i ekonomické zatížení v souvislosti s péčí o postiženého člena.  
 
 

Centrum Paraple můžete podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS PARAPLE na číslo 87 777 pro 
jednorázový příspěvek, nebo DMS ROK PARAPLE pro příspěvek každý měsíc po dobu jednoho roku. Cena 
jedné DMS je 30 Kč. Centrum Paraple získá 28,50 Kč. Více na www.darcovskasms.cz. 
Nebo přispějte na účet Centra Paraple jednorázově či trvalým příkazem. Číslo sbírkového konta:            
932 932 932 / 0300.  
 

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

Česká televize, ČRo Radiožurnál, Era, FLEXI životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny, a.s., Nadační 
fond AVAST, ŠKODA AUTO a.s., ŠkoFIN s.r.o., Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o., Advokátní a patentová 
kancelář Vyskočil, Krošlák & spol., Trigema a.s. 
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