Uměním společně proti roztroušené skleróze: Šporcl, Robinson, Zeťová a Roztroušený svět
Premiérou dokumentárního filmu s názvem Roztroušený svět režisérů Vojty Staňka a Filipa Tatara
doplněnou koncertem trojice známých umělců: houslisty Pavla Šporcla, šansoniérky Hany
Robinson a pop-rockové zpěvačky Heleny Zeťové vyvrcholila ve středu 31. května v Pražské
křižovatce série celorepublikových akcí, které měly společný cíl – vyjádřit solidaritu a podporu
lidem s nevyléčitelnou chorobou, roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Na tento den totiž připadl
Světový den boje proti RS. Moderátorka večera Martina Kociánová jako první uvítala protagonisty
filmu Roztroušený svět Vojtu Staňka a Filipa Tatara. Čerství absolventi Střední průmyslové školy
sdělovací techniky v něm zmapovali životní příběh veterináře Romana Kvapila, který se s RS potýká
přes 14 let. „Chceme pacientům dodat sílu a podpořit jejich sebevědomí v boji proti roztroušené
skleróze,“ okomentoval Vojta Staněk důvod, proč si jako námět vybral právě těžce uchopitelné téma
zákeřné choroby. „Roman Kvapil je sám o sobě příkladem aktivního člověka, který se nepoddává
tomu, co tato nezvaná návštěvnice do života přináší, a nejenže bojuje, ale rozdává sílu a odvahu
i druhým. Je autorem myšlenky maraton MaRS nebo osvětového turné Hledá se 16 tisíc,“ ocenila
hlavního protagonistu filmu i moderátorka Martina Kociánová.
Hudební část večera uvedl přední houslový virtuóz Pavel Šporcl procítěnou interpretací skladeb
domácích autorů Bedřicha Smetany (Z domoviny) a Jaroslava Kociána (Intermezzo pittoresque) za
klavírního doprovodu Petra Jiříkovského. Po přednesu vlastní kompozice Česká nostalgie zakončil
program svižným Vieuxtempsovým Souvenir d’Amerique.
V dalším hudebním bloku představila autorskou tvorbu moravská šansoniérka Hana Robinson za
doprovodu saxofonisty Petra Kroutila a baskytaristy Antonína Šturma. Nevynechala ani dvě skladby
věnované přímo tématu roztroušené sklerózy – balady Care for me a Romantik. Závěr nevšedního
koncertního vystoupení poté patřil zpěvačce s nezaměnitelným hlasem Heleně Zeťové a její
interpretaci skladeb Walk with me (Ondřej Brzobohatý) a A song for you.
„Vážíme si mladých režisérů, kteří si zcela svobodně zvolili téma roztroušená skleróza, a podařilo se
jim vytvořit dokument s velkým sociálním přesahem. Velké poděkování patří i umělcům, kteří si našli
prostor ve svém jinak nabitém koncertním kalendáři a jejichž vystoupení umocnila zážitek
z dokumentárního filmu. Dnešní večer spojil několik světů, výrazně upozornil na nemoc, která se může
týkat každého z nás a ukázal, že skutečně s RS život nekončí,“ řekla Kateřina Bémová, předsedkyně
Nadačního fondu IMPULS, který koncert spolu s pacientskými organizacemi Unie ROSKA a SMS –
sdružením mladých sklerotiků, zorganizoval.
Záštitu nad koncertem přijal místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, odborným garantem se stala
Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti ČLS JEP. Výtěžek ze
sbírkové kasičky ve výši 14 041 korun bude věnován na rozvoj jediného českého registru pacientů
s roztroušenou sklerózou ReMuS.
Světový den boje proti RS vyhlašuje od roku 2009 Mezinárodní federace RS (MSIF) s cílem upozornit
na úskalí nemoci, její léčbu a možnosti podpory pacientům s RS.
Upřímné poděkování patří všem partnerům koncertu, bez jejichž přispění by takto ojedinělý projekt
nemohl vzniknout: Clarion Congress Hotel Prague, Czech Production, Nadace Bělobrádek, Nadace
ČEZ, Nadace Vize 97, PETROF, Sdružení mladých sklerotiků, SPŠST, Unie ROSKA.
www.nfimpuls.cz

