
 

 

 
 

Trigema běžela pro Paraple a darovala mu na provoz dalších 50 tisíc korun 
 
Do již 19. ročníku charitativního Běhu pro Paraple se opět zapojila developerská společnost Trigema, 

jejíž zhruba dvacet zaměstnanců a rodinných příslušníků se zúčastnilo jednoho z běhů. Během 

odpoledne, které proběhlo v neděli 10. června na pražské Ladronce, navíc Trigema věnovala Parapleti 

šek na 50 tisíc korun. 

 

Součástí Běhu pro Paraple byl závod na 5,1 km a na 100 metrů. Právě toho se zúčastnili zaměstnanci a 

rodinní příslušníci Trigemy. Jeden z nich, šéf IT oddělení Trigemy Michal Tota, také na hlavním podiu 

věnoval Zdeňku Svěrákovi, spoluzakladateli Centra Paraple, šek na 50 000 korun. Výtěžek putuje na 

poskytování služeb sociální rehabilitace a odborného sociálního poradenství lidem s poškozením míchy. 

 

Trigema se Běhů pro Paraple účastní již několik let po sobě. „Parapleti pomáháme dlouhodobě. A pořád 

nás to baví! Těšíme se, že se na Běhu pro Paraple uvidíme třeba zase příští rok,“ řekl k tomu Michal Tota. 

 

Trigema podporuje Centrum Paraple přes 15 let a věnovala mu již dohromady částku blížící se sumě 15 

milionů korun. Vedle finanční pomoci pomáhá Trigema rovněž v oblasti stavební – v minulosti zajistila 

jednak rekonstrukci a dále pak také přístavbu budovy Centra Paraple v Praze Malešicích. Marcel Soural 

je zároveň dlouholetým členem Správní rady Centra Paraple. 

 

Autor fotografií – Martin Salajka 

Pro více informací neváhejte kontaktovat tiskové oddělení společnosti Trigema a.s.press@trigema.cz / 
+420 778 747 113 / Radek Polák 
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Trigema je developerskou společností s přesahem do dalších aktivit – stavebnictví, správy budov, rozvoje vědy, 
cestovního ruchu a podpory startupů. Na kontě společnosti Trigema už je více než 1 600 prodaných bytů, Do portfolia 
Trigemy spadá Vědeckotechnický park a Park Vědy Roztoky. Do skupiny společností a projektů patří rovněž celoroční 
sportovní areál Monínec nebo kongresový hotel Academic v Roztokách. Obrat společnosti se každoročně pohybuje 
okolo miliardy korun. Trigema se pravidelně umisťuje na nejvyšších příčkách celé řady oborových soutěží, jedná se 
například o soutěže Stavba roku, Best o Realty či Realitní projekt roku. 

Trigema je jedním z hlavních a dlouhodobých partnerů Centra Paraple a stále jej aktivně podporuje. Současně je 
také hlavním partnerem soutěže Czech Press Photo a multižánrového Czech Photo Centre. 


