
Děti kreslily pro pacienty s roztroušenou sklerózou  

Praha, 20. 12. 2021 – Strach, bolest, ale i naději znázornily stovky dětí a dospělých v soutěži 

Rozsviťme ČR na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou. Akci organizoval Nadační fond 

IMPULS. Motivem pátého ročníku výtvarné a literární soutěže bylo kromě tradičních slunečnic i 

heslo „Co oči nevidí“. Kresby potěší klienty Domova sv. Josefa v Žirči, který pečuje o pacienty 

s roztroušenou sklerózou. 

„Letošní téma ‚Co oči nevidí‘ s roztroušenou sklerózou úzce souvisí, protože mnoho projevů není na 

první pohled vidět, například únava. Příznaky jsou zejména v počátku onemocnění 

nenápadné,“ říká organizátorka soutěže Kateřina Bémová z NF IMPULS. Umělci se mohli zúčastnit 

výtvarné a literární soutěže. Za svou plastickou slunečnici z barevného papíru si pomyslnou zlatou 

medaili v kategorii předškoláků odnesla Edita z MŠ Bílovice nad Svitavou. V kategorii I. stupně 

získaly první cenu internetového hlasování děti ze ZŠ Jihlava. Mezi žáky II. stupně pak vyhrála 

Tereza ze ZŠ Zborovice. Výherci za své výtvory dostali ocenění v podobě dětské knihy Puntička 

autorky Evy Vychodilové, nákrčníků i ekologických lahví na pití. O umístění rozhodovali jak lidé 

pomocí internetového hlasování, tak odborná porota. Děti použily k vyjádření svých pocitů nejen 

pastelky a štětce, ale také pera. V literární soutěži získala nejvíce hlasů povídka Slunečnice a já od 

Denisy z II. stupně ZŠ Edvarda Beneše v Písku. V kategorii středoškoláků si první místo odnesla 

Barbora z Žatce, cenu porotců získala Tereza z Chotěboře za báseň Skrytý vesmír. Kromě dětí a 

dospívajících do soutěže poslali svá díla také amatérští umělci. V dospělé kategorii vyhrála cenu 

poroty Petra z Lounska. V básni popsala úděl pacientů s roztroušenou sklerózou. Cenu získala také 

30letá Markéta Zvolánková z Plzeňska. „Osobně jsem potkala jen jednoho člověka, který se 

s roztroušenou sklerózou potýkal, nutno dodat, že obdivuhodně. Sama ale trpím jiným typem 

neurologického onemocnění,“ říká básnířka.  

Členkou odborné poroty je již třetím rokem violistka Kristina Fialová. Na podporu pacientů 

s roztroušenou sklerózou společně s NF IMPULS pořádá benefiční koncert. Výtěžek z jarního 

představení 2022 poputuje na psychoterapii nemocných a jejich rodin, která není plně hrazena ze 

zdravotního pojištění. „S roztroušenou sklerózou jsem se setkala v mé bezprostřední blízkosti 

přibližně před šesti lety. Tehdy jsem objevila také NF IMPULS, který pacientům pomáhá. O této 

nemoci se ještě pořád moc neví, ačkoli je bohužel stále více přítomna mezi námi,“ říká Kristina 

Fialová.  

Roztroušenou sklerózou trpí v tuzemsku přibližně 22 tisíc lidí. O jejich povzbuzení a podporu se 

zástupci NF IMPULS snaží prostřednictvím kampaně Rozsviťme ČR, která odstartovala již na jaře 

sázením slunečnic a vyvrcholila právě výtvarnou a literární soutěží. „Věřím, že výtvory dětí i 

dospělých pacienty povzbudí a ukáží jim, že na svou nemoc nejsou sami. Kresby, které nám děti 

zaslaly, věnujeme Domovu sv. Josefa v Žirči. O lidi s roztroušenou sklerózou je tam skvěle postaráno 

a každý rok v Žirči společně sázíme slunečnice,“ říká Kateřina Bémová.  

 

 
O roztroušené skleróze 



Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina 
není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je 
typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto 
i léčba či prevence je těžká. Na celém světě trpí RS 2,5 milionu nemocných, v Česku se odhaduje počet 
pacientů na 22 tisíc. Nemoc se vyskytuje především ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. 
Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus (Epsteina-Barrové virus), kouření a 
nedostatek vitaminu D.  
 

O Nadačním fondu IMPULS  

Nadační fond IMPULS vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a 
terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii a 
psychoterapii, které nejsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a 
osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního registru 
pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) a jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací na 
www.multiplesclerosis.cz. 
 

Kontakt pro média 

Mgr. Dominika Cardová, cardova.dominika@gmail.com, +420 728 297 868 
Mgr. Veronika Ostrá, ostraveronika@gmail.com, +420 776 245 881 
 

 


