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MaRS 2017
Závěrečná zpráva
6. ročník 24hodinového cvičebního Maratonu
s roztroušenou sklerózou pro lidi s ereskou i bez ní

Hlavní cíl:

Osvěta o roztroušené skleróze mozkomíšní (RS) informující veřejnost o nemoci a
její léčbě. Pravidelný pohyb je nedílnou součástí léčby pacientů s RS, ale i součástí
života každého člověka. Akce, která povzbuzuje pacienty s RS a všechny ostatní,
širokou veřejnost, ke zdravému životnímu stylu.

Termín akce:

3. – 4. března 2017

Typ akce:

Cvičení s dalšími pohybovými aktivitami pro pacienty s RS v termínu 3. – 4. 3. 2017
v 31 městech v ČR i zahraničí

Pořadatel:

IMPULS, nadační fond, se sídlem Kateřinská 30, 120 00 Praha 2, zapsán v nadačním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N vložka č. 325, IČO 26169428,
číslo účtu: 19-2833670227/0100, www.nfimpuls.cz

Hlavní mediální
partner:
Generální partner:
Hlavní partneři:
Partneři:

Regionální partneři:

Rádio Impuls
Roche
Biogen (Czech Republic)
Sanofi Genzyme
Albi ČR, Asociace studentů fyzioterapeutů (ASF), Clarion Congress Hotel Prague,
kampaň Dej si šanci, FitnessAction, Help2Move, Kliniken Valens, Metropolitní
univerzita Praha, MSrehab.cz, Novartis, Perfecto design, RS-pohyblivost.cz,
Občanské Sdružení mladých sklerotiků, Slovenský zväz sclerosis multiplex, TEVA
Pharmaceuticals CR, Unie Roska
Studio Carpe diem, Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové n. L., Studio Endorfin
Liberec, Fight Club, FSPS Brno, FTK UP Olomouc, Fitpeople Jihlava
FZS UJEP, Golempress Letohrad, Gomango Hradec Králové, ZŠ. M. Šolleho v Kouřimi,
Město Kyjov, Město Kunovice, Město Most, Nový Bor – město
Praha 4 – městská část, Průmyslové Montáže, Rehafit Černý Most, Studio
BeBalanced, SPŠST – Panská, Filtomal, Válec Poděbrady, Termální lázně Velké Losiny,
Žďár nad Sázavou – město
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Záštita:

Města:

Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
Petr Štěpánek, starosta městské části Praha 4
Iva Kotvová, zástupkyně starosty městské části Praha 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Česká republika – zapojení pacientských organizací, terapeutů, lékařů
a zdravotníků RS center a dobrovolníků
Brno
13. Ostrava - Klimkovice
České Budějovice
14. Plzeň
Domažlice
15. Poděbrady
Hradec Králové
16. Praha 4
Jihlava
17. Praha 6
Karlovy Vary
18. Praha 9
Kouřim
19. Teplice
Liberec
20. Uherské Hradiště
Lovčice
21. Ústí nad Orlicí/ Letohrad
Most
22. Velké Losiny
Nový Bor
23. Žďár nad Sázavou
Olomouc
24. Žireč u Dvora Králové nad Labem

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Zahraničí
Piešťany – Slovensko
Valens – Švýcarsko
Rennes – Francie
Roscoff – Francie
Lorient - Francie
Lodž - Polsko
Izmir - Turecko

Popis a cíle
Maraton s roztroušenou sklerózou – MaRS je jedinou celostátní osvětovou kampaní cvičením u nás, a to v
oblasti roztroušené sklerózy, které se aktivně účastní pacienti, jejich rodiny, fyzioterapeuti, lékaři a široká
veřejnost v různých regionech po celé republice. Hlavním organizátorem je Nadační fond IMPULS (NFI).
Má dva hlavní cíle – zapojení nemocných do aktivního života a osvětu pro širokou veřejnost. Primárním
účelem je aktivizovat pacienty k pravidelnému cvičení a zdravému životnímu stylu a seznámit je s novinkami
v komplexní rehabilitaci. V letošním roce se zaměřil také na psychickou stránku života s nemocí.
Dalším cílem je vyvracet mýty spojené s nemocí a zpřístupnit informace o nemoci jako takové.

Průběh akce
Maraton MaRS 2017 probíhal od pátku 3. do soboty 4. března v celkem 22 městech v České republice, v 5
zemích v zahraničí, dohromady v 31 místech. Ve Francii letos poprvé cvičilo více než jedno místo, i tam se
maraton rozrůstá, naši francouzští přátelé cvičili na 3 sportovištích. Také v Praze se cvičilo na 3 místech, ale
přidalo se několik dalších se svojí vlastní outdoor aktivitou.
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Každé sportoviště si připravilo svůj vlastní maraton MaRS, a to podle možností a konkrétní situace v daném
místě. Cvičilo se v tělocvičnách, fitness centrech a jiných sportovištích, ale také v bazénech nebo pod širým
nebem. Veškeré aktivity byly připraveny pro pacienty s roztroušenou sklerózou, i takové, které se vymykají
běžným představám. A to vše s cílem motivovat všechny k pohybu a ukázat, že si pacienti s RS mohou vybrat
ze široké škály a zvolit si pohyb, který jim bude nejenom pomáhat, ale zároveň je i bavit. Cvičení v každém
městě probíhalo pod dohledem vyškolených cvičitelů a fyzioterapeutů. Do maratonu se zapojili jako
v minulých letech také hendikepovaní pacienti a cvičili spolu s ostatními tak, jak jim umožnily vlastní síly.
Téma šestého ročníku maratonu „Život s RS“
Původní nápad 24hodinového cvičení pacienta s RS Romana Kvapila se postupně z jednoho místa a 84
cvičících rozšířil nejenom v Česku, ale proniká i do Evropy.
Nové pole působnosti, lezení na cvičné stěně – si pro skupinku 30 RS-kářů připravili fyzioterapeuti v Polsku.
V letošním roce se nakonec připojilo 31 míst ze šesti zemí (což je také rekordní počet), kde si v průběhu pátku
či soboty připravili cvičení a aktivity nejen pro RSkáře dle svých možností. Kruhový trénink, pilates, jóga, taichi, i zumba.
Naprostou novinkou 6. ročníku je zapojení dětí ze ZŠ M. Šolleho z Kouřimi, kde zorganizovali orientační běh
noční Kouřimí. Vedle vlastní fyzické aktivity si všichni závodníci potrápili také mozkové závity na jednotlivých
stanovištích, kde na ně čekaly otázky z kouřimského místopisu.
Vedle samotného cvičení si organizátoři jednotlivých měst připravili bohatý doprovodný program, a to zase
podle možností i potřeb místních aktivistů.
Hlavohrátky (hry na trénink paměti, trpělivosti, sociální vazby) si rok od roku získávají stále více příznivců,
například v Praze hry, které poskytla společnost Albi, byly v permanenci doslova ve dne v noci a také úvodní
malování mandal či Happy Neuron, počítačový program pro trénink kognitivních funkcí, byly zcela vytížené.
Zájemci měli možnost také vyzkoušet si neurostimulátor, rehabilitační pomůcku zlepšující chůzi. Maraton
nabídl i konzultace s fyzioterapeuty, psychoterapeutem i lékařem, odbornou literaturu, ale i cestu ke kráse
pro ženy, plnou kosmetiky a líčení.
Prezentace pacientských organizací, cestovatelská přednáška pacienta s RS jako příklad dobré formy
relaxace, a na závěr koncert Maranatha Gospel Choir, který unaveným maratóncům vlil energii do žil - to je
jenom malá ukázka pražského doprovodného programu.
Vyhodnocení
Cvičební maraton MaRS se každým rokem rozrůstá, a to hlavně díky aktivním pacientům, kteří se rozhodli
pomáhat lidem bojujícím se stejnou diagnózou. Během pěti let se stal fenoménem. Nejenom svým rozšířením
a růstem, ale i spoluprací širokého spektra organizátorů i účastníků. Do samotného maratonu MaRS a
přípravy v konkrétním místě se rovným dílem zapojují pacienti, lékaři, zdravotnický personál, terapeuti,
neziskové organizace, pacientská sdružení, státní správa i jednotlivci z různých sfér, profesionální sportovci
vedle vozíčkářů.
Rok od roku se zapojuje více pacientů. I letos se připojilo více účastníků než doposud. Vše je hezky přehledně
vidět v grafech. V roce 2015 se cvičilo ve 12 městech, v roce 2016 už ve 23 městech, letos to bylo dohromady
31 míst. V mnoha městech se do přípravy a samotného cvičení zapojily regionální organizace Unie Roska či
Sdružení mladých sklerotiků. O viditelné aktivizaci pacientů svědčí i fakt, že maraton MaRS byl impulsem pro
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založení přidruženého spolku pro pacienty s roztroušenou sklerózou MSA Uherské Hradiště, ke kterému
došlo během podzimu 2015 a jara 2016, a vytvoření komunitního centra pro pacienty s RS v Karlových Varech.
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V českých zemích se do cvičebního maratonu aktivně zapojilo 2 262, se zahraničím 3 244 účastníků.
Desítky dalších se přišly podívat, fandily, podpořily…
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Maraton MaRS si během pěti let získal prestiž dobročinné aktivity s jasně definovaným výtěžkem.
Z dobrovolného vstupného a darů si sama pacientská sdružení v regionech pořizují potřebné cvičební
pomůcky nebo jej využívají na podporu rehabilitačních a cvičebních aktivit.
Celkový výtěžek MaRS 2017 se vyšplhal na krásných 252 353 Kč.

Výtěžek maratonu MaRS 2012 - 2017
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Nadační fond IMPULS i letos podpořil akci širokou mediální kampaní. Reklamní kampaň proběhla od
22. února do 3. března formou rádiových spotů na našich nejposlouchanějších stanicích, Rádiu Impuls, Český
Impuls a Rádio Rock Zone. Byla podpořena bannerovými kampaněmi na webech iregiony.cz, rskompas.cz a
vkládanou letákovou inzercí do časopisu RS kompas, helpnet.cz i aktivní facebookovou komunikací. Podařilo
se dosáhnout velké sledovanosti a široké publicity v klasických médiích (TV, rozhlas). Příspěvky k maratonu
MaRS byly zveřejněny v celoplošných televizích (ČT1 Události, zpravodajské vstupy na ČT 24, ČT Sama doma,
Snídaně s Novou na TV Nova, ČT Barrandov, ČRo Plus, Český rozhlas 2 a většina tištěných a internetových
deníků atd.). Úhrnem vyšlo k tématu maratonu MaRS jen do 21. března 175 článků. Z toho v celostátních
médiích 80 článků, relací a dalších 95 v 6 regionálních městech v regionálních médiích, nepočítaje desítky
dalších regionálních zpráv, které nebyly z důvodu náročnosti do monitoringu zahrnuty. Z toho samého
důvodu nemáme monitorované zahraničí.
Města spojovala nejenom myšlenka společného cvičení, zapojení do maratonu, podpora všech lidí
s roztroušenou sklerózou, ale i telefonická štafeta, kterou si města předávala mezi sebou. První předala Praha
Plzni v pátek odpoledne a s malými peripetiemi se nakonec úspěšně štafeta vrátila večer zpět do Prahy protože přes noc si pomyslný štafetový kolík předávaly pouze týmy na Praze 4. A v sobotu ráno letěla štafeta
opět z Prahy do Brna a postupně oběhla všechna sobotní cvičící města až zpět do Prahy.
Aby byla i přes „roztroušenost“ zachována idea pospolitosti a týmového nasazení v duchu hesla „cvičíme jako
jeden tým, táhneme spolu za jeden provaz“, byla jednotlivá města s cvičícími v sále s kruhovým tréninkem
v Praze propojena přes internet či telefon (přes LCD monitory). Internetovým video hovorem se s Prahou
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pozdravilo 18 měst, s některými z nich jsme cvičili souběžně „on-line“. S ostatními regiony se cvičící v sále
pozdravili telefonicky nebo se podívali na předtočenou zdravici. Průběžně, tak jak se maraton posouval
městy, fotografie a pozdravy se pro všechny zájemce vkládaly na facebook NF IMPULS.
Projekt cvičebního maratonu podpořila řada veřejných činitelů, známých osobností či sportovců. Záštitu
a podporu v jednotlivých městech poskytli zástupci městské samosprávy, starostové či radní, ať už účastí,
prostory, vybavením nebo financemi. Celostátní záštitu poskytl jako i v minulém roce vicepremiér Pavel
Bělobrádek. Ambasadorkou maratonu MaRS se stala známá golfistka Šideri Váňová a spolu s dalšími
slavnostně zahájila MaRS 2017. Pozdravit a podpořit maratónce přišla také Daniela Kolářová. Z dalších
jmenujme například basketbalistu Pavla Miloše, české reprezentantky a vítězky Euroligy v basketbale z USK
Praha s Ilonou Burgrovou, tým hráčů a hráček amerického fotbalu Prague Black Panthers, Black Cats.
Maraton také poskytl prostor pro zviditelnění partnerů a jejich služeb. S jejich materiály a logy se veřejnost
setkala na propagačních materiálech akce (plakátech, pozvánkách, foto stěny, bannery, doprovodná LCD
projekce), webových a facebookových stránkách či přímo na místech cvičení. Značný zájem ze strany
účastníků byl i o doprovodné materiály (publikace, časopisy, informační materiály, drobné dárkové
předměty) v místech cvičení, které doplnilo i ústní poděkování partnerům.
Do cvičebního maratonu MaRS se jen cvičením aktivně zapojilo na 3 244 osob, stovky dalších příznivců se
přišly podívat a fandit nebo akci podpořily finančně. Na podporu cvičebních aktivit pacientů se podařilo
vybrat z dobrovolného vstupného a darů 252 353 Kč, celkové náklady (přímé finanční NF IMPULS vč. pro
bono služeb partnerů) se vyšplhaly na 1 475 550 Kč.
Velmi si ceníme finanční i nefinanční podpory všech partnerů a obrovského úsilí řady lidí, kteří pracovali po
celou dobu kampaně bez nároku na odměnu. Děkujeme.
www.nfimpuls.cz
www.facebook.com/nfimpuls/
http://maratonmars.cz/
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Cvičení je radost a míče jakkoli...

… i imaginární míče při tai-chi

Hlavohrátky přímo zapojené v kruhovém tréninku, skládání puzzle - posilování hlavy a rukou najednou…
Každé skupině se tematický puzzle s panem Neuronem podařilo složit minimálně jednou! A jak je vidět,
cvičení je skutečně radost, pojďte příští rok cvičit také ☺
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Maraton je otevřený všem věkovým kategoriím, jak vidíte, začínat s cvičením lze v útlém věku (kdo má nejvíce
energie je jasné), zapojit se mohou nadšenci kdekoli!

… i poslední skupina 24 hodinového cvičení vsadila na jistotu

Šlapu si ani nevím jak, vždyť …

MaRS 2017 mává všem, kteří nás jakkoli podpořili!
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BeBalanced, Praha 6, skvělé zapojení

Roska Plzeň – jako první „vyběhli“ se štafetou

Lázně Velké Losiny se zapojily bohatým programem, 13 skupin a 220 účastníků

14 hodin a celkem 307 účastníků, nejvíce z regionů!
Přečtěte si rozhovor o maratonu s Radkem Černým.

Žďár nad Sázavou -

Ostrava opět bodovala! 145 účastníků. Krok pro
Rosku – to jsou okruhy kolem Sanatorií Klimkovice.
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ZŠ M. Šolleho v Kouřimi se připojila s orientačním během nočním městem. To je vzkaz nejenom účastníkům
maratonu, ale všem, kdo mají roztroušenou sklerózu!

Jihlava v akci… a všichni se těší na příští rok!

Liberec si maraton užil s radostí,
natáčet přišla regionální televize RTM+

Most zdraví ze Sportovní haly, podle všech fotografií
si to všichni moc užili! Podívejte se na FB.
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Teplice ve velké tělocvičně s bohatým doprovodným programem a podporou města Teplice.

Nový Bor, Roska Česká Lípa

Rehafit, Praha 9 – s námi příští rok ve stejnou dobu! Na maratonu MaRS 2018!
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Karlovy Vary se těší na příští maraton!

Hradec Králové bez tělocvičny, ale nevzdali to ☺

Domov Svatého Josefa v Žírči

Brno a 138 km (to jsou 3 maratónské tratě)

Děkujeme!
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