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MaRS 2022  
 
Z Marathonu do Athén, nebo z Athén do Sparty?  
11. ročník 24hodinového cvičebního Maratonu s roztroušenou 
sklerózou napříč světem 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: 25. – 26. března 2022 

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 

 „Dovolte mi, abych vám dal výzvu: Buďte lepší, než jste. Dejte si cíl, který se zdá být nedosažitelný, a když ho 
dosáhnete, dejte si jiný, který bude ještě větší.“ —  Herb Brooks 

Milí maratónští přátelé,  

přejeme Vám v novém roce s novými výzvami i s nepředvídatelnými proměnlivými hodně sil a radostí. 

MaRS maraton pomalu klepe na dveře a pojďme myšlenku společného cvičení, vzájemné podpory a motivace – 
s veškerou odpovědností a opatrností – provést dalším rokem. 11. ročník, to je přece také výzva! 

Minulý rok jsme cvičili společně a přitom každý sám. Pojďme opět uspořádat společný maraton cvičení, podpořit se 
navzájem a ukázat všem kolem sebe, jak je pohyb důležitý. Pojďme motivovat ty, kteří potřebují povzbudit. Pojďme 
cvičit pro dobrý pocit z (jakéhokoli) pohybu, pro radost. 

„Konečným měřítkem člověka není to, kde stojí v momentech klidu a pohodlí, ale kde stojí v době výzev 
a kontroverzí.“ —  Martin Luther King  

Kdo zatím o MaRS maratonu teprve slyšel a rád by se zapojil, výborně, přidejte se k nám. A pokud víte o komkoli, 
koho by mohl MaRS inspirovat, zajímat, pomoci, zapojte ho. Těšíme se na všechny. 

Co je MaRS maraton? 

Organizaci celostátně zajišťuje Nadační fond IMPULS, nezisková organizace. Akci v jednotlivých místech celé ČR 
i v zahraničí pořádají místní pacientské organizace, desítky dobrovolníků z řad pacientů a přátel.  

MaRS maraton je místem, kde se potkávají světy, kde začíná spolupráce, porozumění, pomoc druhému i pomoc 
sobě. MaRS je 24hodinový cvičební maraton, na mnoha místech cvičí týmy na podporu lidí s roztroušenou 
sklerózou. Různá místa, různé formy vhodných sportovních disciplín a různí účastníci – pacienti, jejich rodiny, 

http://www.nfimpuls.cz/
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přátelé, lékaři, sestry, terapeuti. Cíl a smysl je zapojit nemocné do aktivního života, bourat mýty, které jsou stále 
s nemocí spojené, motivovat k pohybu, k pravidelnému cvičení. Otec myšlenky MaRS maratonu Roman Kvapil, který 
sám nemocí trpí, tím odpovídá na otázku jak. Obout si dobré boty a jít cvičit také.  

Je to akce plná pohybu, radosti a smyslu. Smysluplná proto, že podporuje cvičení, zdravý životní styl, ukazuje, že 
život s RS nekončí. Propojuje nové světy a otevírá nové možnosti. Pro všechny. Nejen nemocné a jejich rodiny, 
přátele, ale také pro všechny ostatní, kterým ukazuje, že jsou tu lidé, kteří se nevzdávají. Kteří jsou stateční 
nemoci navzdory. Citáty jako průvodce maratónským manuálem povzbuzují na naší maratónské cestě dál. 

Jak MaRS maraton 2022 bude probíhat? 
Oficiální start maratonu je poslední pátek v březnu 25. 3. ve 14 hodin. Je možné cvičit kdykoli v průběhu tohoto 
víkendu (od pátečního rána), noční hodiny z důvodu koronavirové situace letos nebudou... možná se zdá, že to 
znamená konec myšlenky 24 hodin cvičení? Cvičit je možné v průběhu celého víkendu a tedy i v neděli – 
doporučujeme outdoor aktivity – a tak se nám určitě podaří cvičit 24 hodin… Cvičí se všude v celé republice, tam, 
kde myšlenku maratonu pro RS vzali za své. 

Připravujeme několik variant a bude záležet na Vás, Vašich možnostech a situaci, co a v jakém rozsahu si zvolíte. Na 
webových stránkách zřízených přímo pro MaRS http://maratonmars.cz/ budou umístěny všechny další informace, 
rozpis cvičení a možnosti připojení na některé lekce.  

Opět se letos zapojí studenti APA FTVS UK, moc se těšíme na jejich neotřelé nápady. O všem, co si pro nás připraví, 
budeme průběžně informovat na webu. Děkujeme všem studentům a jejich pedagogům .  

outdoor  

indoor, když budeme mít štěstí, tak i společně v malých skupinách uvnitř jako 
tradičně 

stream  

 Outdoor aktivity 

Zmapujte si ve svém okolí možná místa, kde byste mohli svůj MaRS maraton uspořádat, pokud koronavirová situace 
neumožní cvičit uvnitř tak, jak jsme zvyklí. Můžete si potom i zvolit formu, která Vám bude nejbližší a o které víte, 
že by ji Vaši členové preferovali. A ani o malé občerstvení přijít nemusíte – domluvte se ve skupinách a termoska 
s kávou, čajem (jednorázové kelímky!) i drobné občerstvení připravené tak, aby se přece jenom dodržela všechna 
možná opatření (i domácí, můžeme např. upéct muffiny – jsou v košíčkách, nebo zabalit do ubrousku, fresh folie…) 

Kruhový trénink/ orientační běh/outdoor cvičení 

- připravíme lekce pro možné outdoor aktivity, cvičení ve venkovních posilovnách – tedy i pro skupinky pro 
možné společné cvičení venku  

- inspirace pro mladé maminky – jak se udržovat v dobré kondici – volné pokračování loňského videa 
Cvičení maminek s kočárky  

Výšlap/okruh/výlet/ 

- Nordic walking – jak správně chodit s holemi, technika, možnosti a běh – jak správně běhat, jsou videa 
stále dostupná na maratónském webu 

Roztroušená stezka alias bojovka 

- možná inspiraci na jednotlivá stanoviště: jemná motorika – ruce, chůze, zrak, paměť, řeč (podklady pošleme  
zvlášť) 

http://maratonmars.cz/
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 Outdoor kvíz 

- dobrou inspiraci můžete čerpat od Rosky Brno nebo Rosky České Budějovice 
- možné spojit s výletem s orientačními prvky  

 Indoor 

- pokud situace umožní společná cvičení ve vnitřních prostorách, připravujte jako v minulých letech 
- domluvte si cvičení v tělocvičně, posilovně, sportovišti, nejlépe tam, kde cvičíte 
- oslovte vhodné prostory, zapojit se do MaRS maratonu znamená dát zelenou zdravému životnímu stylu 
- samozřejmě s ohledem na dodržení bezpečnosti a všech zásad, které nejen dodržovat máme, ale zdravý 

rozum je velí dodržet  
- připravte různé možnosti (i pro omezený počet) tak, jak Vám Vaše technické možnosti dovolí 

 Stream 

Předtočená videa se cvičebními lekcemi 
- několik dalších lekcí – jako domácí variantu cvičení 
- rozpis bude uvedený na maratónském webu  
- sdílení videí upřesníme 
- je zapotřebí mít možnost internetu a připojení – prověřte, jak na tom všichni jsou, ev. kdo by mohl pomoci…  
- zúčastnit se může úplně každý z libovolného místa (v případě striktních opatření tedy z domova) 
- znamená to, že v každém místě se můžete všichni opět – jako v minulém roce – zapojit do Vámi zvolených 

lekcí (a potom bude moc fajn, když nám napíšete, kdo jste se čeho zúčastnili  a co se Vám líbilo) 

Timing, aneb co nás teď čeká  
Leden:  

 Víme, že budeme cvičit, i když nevíme jak, připravujme, kde a kdo všechno by mohl s námi cvičit… Pozvání 
s výzvou k zapojení se do cvičení – protože je ještě čas si rezervovat březnový termín v diáři!  

 Připravujeme nové MaRS maratónské lahve, bez ročníku a s lehkou obměnou mapy, pošleme záhy k náhledu, 
zatím můžete nabízet! Organizátoři a cvičitelé je od nás obdrží jako poděkování. 

 Trička vzhledem k celé situaci neplánujeme. 
 Připravujeme opět nákrčník, jakmile bude náhled a cena, dáme vědět – oranžový podklad, grafika upravená na 

menší rozměr tisku.  
 Partnerství – máte partnery z minulých let, a pokud jste s nimi ještě nemluvili, oslovte je (viz Účastníci, 

partneři). 

Únor:  

 Do 10. 2. Pošlete prosím logo Vašeho hlavního partnera do NFI – nabízíme celostátní propagaci. 
 15. 2. – doplnitelný plakátek (když budeme mít včas loga) a celorepublikový plakát vzápětí. 
 24. 2. máme všechny regionální pozvánky na webových stránkách maratonu. 
 Plakát, pozvánky rozdejte, vyvěste, připravujeme ev. varianty… 
 28. 2. ladíme informace o styčných důstojnících, telefonech pro přípravu štafety a samozřejmě cokoli, co budete 

potřebovat.  

Březen 

 Poslední přípravy, podpisové archy a prohlášení o akci (souhlas s fotografováním je souhlas s účastí na veřejné 
akci, pošleme). 

 Průběžně budeme monitorovat situaci a vše upřesníme, včetně videí, podle kterých bude možné cvičit. 
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 Kolem 17. 3. můžete očekávat zásilku s Vaší objednávkou . 
 Poslední týden mezi 18. a 24. 3. si zavoláme, napíšeme (a třeba si i řekneme, jakou buchtu máme v plánu na 

MaRS upéct), pořádně namasírujeme svaly, a už se jenom těšíme, že: 
 25. 3. a/nebo 26. 3. slovy Romana Kvapila, autora MaRS maratonu „… všichni zakleknou na startovní čáru…“ 
 Celou dobu si vlastně držíme palce, abychom se byť i s omezením mohli potkat. 

Startovní výzva 2022 

Kolik ujdeme kroků, nebo kilometrů je každoroční výzva – v roce 2019 MaRS maratónci z Francie ušli, uběhli nebo 
ujeli na rotopedu, cestu z Rennes do Prahy a zpět, tedy 3 700 km, přátelé, to je tedy inspirace!  

Loni, v jubilejním desátém ročníku, první jarní víkend (kdy se zima nechtěla vzdát a přidala k celé lockdown situaci 
ještě vítr, sníh a počasí moc nelákalo ven) 52 expedičních týmů dobylo 43 vrcholů a všichni společně jsme vytvořili 
Korunu Česka. Celkem 77 tisíc výškových metrů, desítky kilometrů a 220 účastníků. 43 vrcholů, které ať jsou od 
sebe jakkoli vzdálené spojila radost z pohybu. 

 Z Marathonu do Athén – tedy 42,196 km nebo z Athén do Sparty 246 km?  
 Nezapomeňte, je nutné, aby společná cvičení probíhala pod dozorem fyzioterapeuta nebo vyškoleného 

cvičitele, doporučujeme také účast zdravotníka/lékaře.  
 Po docvičení zašlete sms na tel. 604 352 486  počty účastníků, odcvičené hodiny, zdolané kilometry či jakékoli 

Vaše krásné výsledky. Také částku, kterou jste vybrali z darů, vstupného a příspěvků, jako každý rok sečteme 
všechny příspěvky a zveřejníme v tiskové zprávě. 

Další organizační detaily  

Propojení mezi městy 

 Stejně jako minulé roky chceme propojit jednotlivá cvičební místa, předávat pomyslnou štafetu… Jedno místo 
cvičení druhému „vyšle signál, impuls“, který nakonec oběhne všechna místa a propojí symbolicky celou 
republiku. Pro bezproblémový chod štafet pošleme harmonogram. A propojení vyjde krásně a bez zádrhelů!  

Účastníci, partneři 

 Přestože je letos mnoho věcí nejistých, mnoho věcí jinak, pozvěte své známé, přátele, zdravotníky, lékaře, 
širokou veřejnost. Vyzvěte všechny k péči o své zdraví, k pohybu, každému pomůže! 

 Požádejte o záštitu a podporu starosty a radní, pozvěte na akci vedení klinik a RS center, neurology (pokud 
potřebujete pomoc, pište, volejte). 

 Zkuste také oslovit známé osobnosti či VIP z Vašeho okolí možná i právě proto, že je tak komplikovaná doba, 
ukažte, že se doopravdy nevzdáváme.  

 Oslovte firmy v regionu, mohou se chtít zviditelnit… možná i přijít si zacvičit nebo přispět finančním darem, atd.  
 V případě potřeby Vám zašleme dopis s garancí a doporučením. 
 Na celostátních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky) máte prostor pro logo jednoho svého hlavního 

partnera – jedno logo za každé místo. Jedná se např. o firmu, nemocnici, příspěvkovou organizaci atd., která 
Vám poskytne finanční či jinou pomoc – výběr je na Vás. 

 Logo partnera zašlete prosím do 10. 2. 2022 ve formátu AI, EPS, PDF v křivkách (vektorech pro tisk – NE však 
JPG, PNG, GIF), další možnost propagace dalších partnerů je na regionální pozvánce – loga po domluvě vložíme 
jako minulé roky. 

Propagace akce 

 NF IMPULS zajistí medializaci akce na celostátní úrovni. Nejvíce informací se začne objevovat v médiích cca 
14 dnů před akcí. S pomocí partnerů se zaměříme na celostátní TV, rádio, internetová a tištěná média. 
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 Tiskovou celostátní zprávu všem zašleme v den vydání – pro Vaše možné použití a propagaci. 

Startovné 

 Startovné je dobrovolné… organizace je na každém regionu, pokud chcete, cvičící Vám mohou přispívat 
do Vašich kasiček na místě, partneři na Váš účet. Výtěžek ze startovného zůstává Vám, Vaší organizaci v regionu.  

 Ať již budete či nebudete vybírat startovné na místě, informujte účastníky, že mohou zaslat startovné/příspěvek 
dárcovskou SMS. 

 Výtěžek sbírky věnuje NFI (jako každý rok) na podporu fyzioterapie a cvičebních aktivit.  

 
Kateřina Bémová, NFI    Klára Novotná, RS centrum NK 1. LF UK a VFN v Praze                               
katerina.bem@seznam.cz    novotna.klara.k@gmail.com 
tel.: +420 604 352 486   
(Informace k organizaci akce)   (Konzultace ohledně cvičení) 

Milí přátelé, těšíme se na další ročník společného projektu, společnou práci, a vítáme všechna nová místa, nové 
skupinky cvičících i všechny jednotlivce, kteří se s námi nebojí jít dál – přes jakékoli překážky… ke zkušenosti, která 
obdaruje každého, 

Vaše 
 
Kateřina 

„Vysoké cíle, třebaže nesplnitelné, jsou cennější než nízké, třebaže splnitelné.“ —  Johann Wolfgang Goethe   
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