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MaRS 2018
Z Marathonu do Athén, nebo z Athén do Sparty?
7. ročník 24hodinového cvičebního Maratonu
s roztroušenou sklerózou napříč Evropou i všemi
věkovými kategoriemi.
Mezinárodní hnutí za zdravý životní styl na podporu nemocných s roztroušenou
sklerózou.
Hlavní cíle:

Motivovat nemocné s RS i veřejnost k aktivnímu přístupu k sobě samému, zdravému
životnímu stylu a pravidelnému pohybu. Rozšíření znalostí o možnostech komplexní
rehabilitace a přijetí nemoci.
Osvěta o RS, příznacích, odtabuizování nemoci a zdravém životním stylu nejen
pro pacienty s RS. Onemocnět roztroušenou sklerózou může kdokoliv.
Motto akce:
Vítězem Maratonu s roztroušenou sklerózou je každý, kdo vezme život do vlastních
rukou.
Termín akce:
2. – 3. března 2018
Formát:
Sportovní akce s pohybovými aktivitami vhodnými pro pacienty s RS, probíhající
souběžně po dobu 24 hodin na různých místech v ČR i v 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, IČ: 261 694 28,
číslo účtu: 19-2833670227/0100, www.nfimpuls.cz
Hlavní mediální partner: Rádio Impuls
Hlavní partneři ČR:
Merck, Roche
Partneři ČR:
Biogen (Czech Republic), Novartis, Sanofi Genzyme, TEVA Pharmaceuticals CR
Partneři Prahy:
Albi ČR, Asociace studentů fyzioterapeutů (ASF), Clarion Congress Hotel Prague, kampaň
Dej si šanci, FitnessAction, Help2Move, Kliniken Valens, Metropolitní univerzita Praha,
MSrehab.cz, Nadace ČEZ, Perfecto design, RS-pohyblivost.cz, Občanské Sdružení
mladých sklerotiků, Slovenský zväz sclerosis multiplex, Unie Roska
Regionální partneři:

Synthon Brno, Fight Club (České Budějovice), Gomango Hradec Králové, Fitpeople
Jihlava, Kouřim – škola, Paráda Kroměříž, Studio Endorfin Liberec,
Lokomoce Brno , Město Most/ Sportovní hala Most, FTK UP Olomouc,
Sanatoria Klimkovice, SZSM (SK), Golempress Letohrad (Ústí n/O),
Žďár nad Sázavou – město, Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové n. L.,
Filtomal Uh. Hr. Kliniken Valens, SJ – Bratislava, Město Kunovice,
Nový Bor – město, Krašovská Plzeň, Praha 4 – městská část, Rehafit (Černý Most),
BeBalanced Praha 6, SVS (Teplice), Válec Poděbrady, Lázně Velké Losiny

Záštita:

Pavel Bělobrádek
Iva Kotvová, zástupkyně starosty městské části Praha 4
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Bémová, mobil: 736 641 888, e-mail: katerina.bem@seznam.cz
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Města a místa: Česká republika – zapojení pacientských organizací, terapeutů, lékařů
a zdravotníků RS center a dobrovolníků
1. Brno - Rašínova
13. Olomouc
2. Brno - Lokomoce
14. Plumlov (Prostějov)
3. České Budějovice
15. Plzeň
4. Frýdek –Místek a Ostrava v Sanatoriích
16. Poděbrady
Klimkovice
17. Praha 4
5. Hradec Králové
18. Praha 6
6. Jihlava
19. Praha 9
7. Karlovy Vary
20. Teplice
8. Kouřim
21. Uherské Hradiště
9. Kroměříž
22. Ústí nad Orlicí/ Letohrad
10. Liberec
23. Velké Losiny
11. Most
24. Žďár nad Sázavou
12. Nový Bor
25. Žireč u Dvora Králové nad Labem
Zahraničí
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Bratislava - Slovensko
Kalná nad Hronom - Slovensko
Ružomberok - Slovensko
Trnava - Slovensko
Vranov nad Topľou - Slovensko
Valens – Švýcarsko
Rennes – Francie
Roscoff – Francie
Lorient – Francie
Finsko
Izmir - Turecko

Popis a cíle
Maraton s roztroušenou sklerózou – MaRS, 24h cvičení je jedinou celostátní osvětovou kampaní v oblasti
roztroušené sklerózy u nás, 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.
Dalším cílem je vyvracet mýty spojené s nemocí a zpřístupnit informace o nemoci jako takové.

Průběh akce
Maraton MaRS 2018 probíhal od pátku 2. do soboty 3. března v celkem 22 městech v České republice (ale 25-ti
místech), v 5 zemích v zahraničí, dohromady na 36-ti místech. Letos se poprvé zapojilo s 24h cvičení i další město,
a to Bratislava. Dalším prvenstvím byl pražský orientační běh pro všechny věkové kategorie a ve dvou trasách.
Variantu pro hendikepované pomohl připravit Sportovní klub vozíčkářů, který se také aktivně zapojil.
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Každé místo si organizuje svůj vlastní MaRS maraton, 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. Vedle samotného cvičení si organizátoři jednotlivých měst
připravili bohatý doprovodný program, a to zase podle možností i potřeb místních. Každý maraton je o stovkách
hodin dobrovolníků, pacientů, přátel, fyzioterapeutů, lékařů a terapeutů z RS center, všem děkujeme!
„Buďme si blíž“ je motto, které vyhlásila Světová federace RS pro letošní Světový den RS a téma 7. ročníku 24h
cvičebního maratonu „Společná cesta“ s tím úzce souzněla a je leitmotivem akcí NF IMPULS 2018.
V letošním roce to je důraz na to jak, kde a kdy můžeme jít spolu. A právě o tom byl letošní maraton. Cesta je cíl
a tu cestu jsme šli spolu.
Na MaRS maratonu v Praze kromě 24h kruhového tréninku a bohatého doprovodného cvičení to byly hned
2 novinky. Orientační běh a Roztroušená stezka. U obou těchto aktivit jsme se zaměřili na možnost vše dělat spolu.
Tým zastoupený nadšenými sportovci, Sportovním klubem vozíčkárů a samozřejmě i naším mentorem Romanem
Kvapilem připravil na sobotní poledne venkovní aktivity, kterých se účastnili jednotlivci, sportovci, rodiny s dětmi,
vozíčkáři, či jinak handicapovaní.
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 již tradiční 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 Aleše Zajíčka jako příklad dobré formy relaxace,
promítání dokumentárního filmu Roztroušený svět, Řešení symptomů a dalších edukativních dokumentů, které
jsou zejména pro nově diagnostikované pacienty směrodatné. Právě na ně cílila část letošní kampaně, protože kde
jinde se mohou nenásilnou formou dozvědět o nemoci a nemocných více, kde jinde načerpat věrohodné informace
a vyzkoušet si formu cvičení šitou na míru, než na MaRs maratonu.
Úplný závěr patřil vystoupení bubeníků Tam Tam Batucada, který unaveným maratóncům vlil energii do žil - to vše
je ale jenom malá ukázka pražského doprovodného programu.

Vyhodnocení
Původní nápad 24hodinového cvičení
pacienta s RS Romana Kvapila
se postupně z jednoho místa a 84
cvičících rozšířil nejenom v Česku,
ale proniká do Evropy.
Cvičební maraton MaRS se každým
rokem rozrůstá, a to hlavně díky aktivním
pacientům, kteří se rozhodli pomáhat
lidem bojujícím se stejnou diagnózou.
Rok od roku se zapojuje více pacientů
a jejich rodinných příslušníků. I letos
se připojilo více účastníků než doposud.
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V jednotlivých místech cvičební
maraton organizují s podporou
NF IMPULS místní regionální
organizace Unie Roska, Sdružení
mladých sklerotiků či MSA Uherské
Hradiště (spolek pro pacienty s RS).
O viditelné aktivizaci pacientů
svědčí i fakt, že maraton MaRS
každý rok přidává nová místa
a v případě SZSM - pacientského
sdružení na Slovensku byl
impulsem k fyzioterapii pro
pacienty s RS.
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Maraton MaRS si během 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.
NF IMPULS potom částí
356 226 Kč
pražského výtěžku
podpoří všechny cvičící
252 353 Kč
regiony v ČR.
268 445 Kč
V jednotlivých místech
si budou moci pořídit to,
co potřebují sami pacienti.
116 848 Kč
Celkový výtěžek MaRS
144 044 Kč
2018
2018 - na podporu
2017
2016
fyzioterapie – je 356 226
2015
Kč.

MARS 2012 -2018

13 566 Kč

- Kč

VÝTĚŽEK

2014
2013
2012

Nadační fond IMPULS
podpořil akci širokou
mediální kampaní.

Ta proběhla v období od 22. února do 16. 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, 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
(ČT2 Dobré ráno, ČT 1 a ČT 24 Studio 6, ČT 1 Sama doma, ČT Barrandov, ČRo Plus, Český rozhlas 2 a většina
tištěných a internetových deníků atd.). Úhrnem vyšlo k tématu maratonu MaRS do 22. března 177 relací, článků,
rozhlasových i televizních vstupů v 6 regionech. Další desítky regionálních zpráv nebyly z důvodu náročnosti
do monitoringu zahrnuty.
Města spojovala nejenom myšlenka společného cvičení, zapojení do maratonu, podpora všech lidí s roztroušenou
sklerózou, ale i telefonická štafeta, kterou si tradičně města předávala mezi sebou.
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 nebo telefonicky
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se s Prahou pozdravilo 21 měst, s některými z nich jsme cvičili souběžně „on-line“. S ostatními regiony se pozdravili
telefonicky cvičící v sále, nebo hlavohrátkové týmy. Nové zdravice, kterými se navzájem cvičící povzbuzovali, si jistě
zaslouží další prostor v příštím roce. Průběžně, tak jak se maraton posouval městy, fotografie a pozdravy se
pro všechny zájemce vkládaly na FB.
Projekt cvičebního maratonu podpořili veřejní činitelé, známé osobnosti, sportovci. Záštitu a podporu
v jednotlivých městech poskytli zástupci městských samospráv, starostové či radní, ať už účastí, prostorem,
vybavením nebo financemi. Celostátní záštitu poskytl jako i v minulém roce Pavel Bělobrádek. Ambasadorkou
maratonu MaRS je známá golfistka Šideri Váňová, která ač se osobně nemohla zúčastnit, kromě pozdravů vše
sledovala na FB. Místostarostka Prahy 4, Iva Kotvová, která již třetím rokem 24h cvičebnímu maratonu v Praze 4,
hlavním organizátorském místě, již potřetí udělila záštitu, letošní MaRS slavnostně zahájila. Jan Čenský se stal
kmotrem „Kalendáře, který pomáhá“ pro rok 2019 a spolu s autorskou dvojicí Aleš Zajíček a Jana Svobodová
pozvali všechny na cestovatelskou přednášku na druhý den. I v letošním roce tým hráčů a hráček amerického
fotbalu Prague Black Panthers, Black Cats odstartoval první hodinu cvičení. Zacvičit si přišly i další známé tváře
a starosta Prahy 4 Petr Štěpánek potom v sobotu odstartoval 1. ročník orientačního běhu.
Na úvod i závěr maratonu jsme poděkovali partnerům, bez kterých bychom nemohli tuto akci uspořádat. Celých
více než 24 hodin měla možnost se veřejnost setkat s materiály a logy všech partnerů, a to jak na propagačních
materiálech akce (plakátech, pozvánkách, foto stěny, bannery, doprovodná LCD projekce), webových
a facebookových stránkách tak přímo na místech cvičení. Značný zájem ze strany účastníků byl jako každý rok
o doprovodné materiály (publikace, časopisy, informační materiály, drobné dárkové předměty) v místech cvičení.
Do cvičebního maratonu MaRS 2018 se jen cvičením aktivně zapojilo 3 350 osob, stovky dalších příznivců
fandilo, mnoho dalších akci podpořilo finančně. Na podporu cvičebních aktivit pacientů se podařilo vybrat
z dobrovolného vstupného a darů 356 226 Kč, celkové náklady - přímé finanční NF IMPULS včetně pro bono
služeb partnerů - jsou 1 736 000 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/

Sursum Corda
MaRS 2018 věnujeme památce Karla
Kesnera, dlouholetého člena Rosky Žďár
nad Sázavou, cvičitele, člověka plného
životní energie a elánu, velikého srdce.
Sursum Corda – Vzhůru srdce, motto
Rosky Žďár nad Sázavou bylo letošní
štafetou…
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MaRS 2018 v Praze 4 startuje a zahajuje první cvičící skupina
tradičně spolu s Black Panters.

Cvičení i kreslení, pro dospělé i pro děti…
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Plné tělocvičny v Plzni…

i v Liberci!
Brno: „Společně
dokážeme víc“
gratulujeme
k „uběhnutí“
celého
maratonu, tedy
231 kilometrů 
Z Marathonu do Athén…
Žďár nad
Sázavou
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Jak je vidět, orientační běh v Kouřimi začínal za denního
světla, ale závěr pouze s čelovkami!

Nejmladší
maratonec v Praze,
gratulujeme!

Radost v pohybu a radost z pohybu

Poslední tým docvičil! Děkujeme všem, kdo MaRS
2018 podpořili, kdo přišli cvičit, kdo se zapojili do
podpory těch, které provází životem roztroušená
skleróza. Poslední zapískání na píšťalku a tým Nadačního fondu IMPULS spolu se všemi fyzioterapeuty se těší
příští rok!
Už víte, co budete dělat první víkend v březnu? Tak tedy Sursum Corda – Vzhůru srdce, na MaRS 2019…
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