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Na začátku března proběhl již osmý ročník 24 
hodinového Maratonu s roztroušenou sklerózou 
(dále MaRS). Na akci konané pod záštitou ná-
městka primátorky Jaromíra Kaliny vybrali pořa-
datelé přes 6 tisíc korun, které poputují na reha-
bilitaci nemocných s roztroušenou sklerózou.

„Cvičilo se ve fitness centru Fitpeople, kam přišlo 
pacienty podpořit také 110 žáků základní školy 
Seifertova ze šesti tříd. Pomocí telemostu jsme se 
také propojili se základnou v Praze, kde se tradičně 
cvičí nepřetržitě 24 hodin,“ sdělila Jitka Večeřová, 
zástupkyně pořadatele.

Organizátorem akce je Nadační fond IMPULS 
společně s regionálními spolky Unie ROSKA. 
Do letošního maratonu se zapojilo 29 měst z celé 
republiky i ze zahraničí. Hlavním cílem MaRS 
je motivovat nemocné k pravidelnému pohybu, 
jenž je velmi důležitou součástí léčebného reži-
mu.

„Fyzioterapeutka Klára Novotná vysvětlila, že u 
lidí s roztroušenou sklérozou, kteří pravidelně cvi-
čí, můžeme pozorovat zlepšení svalové síly, snížení 
únavy, pacienti jsou ve větší psychické pohodě a cel-
kově se jim zlepšuje kvalita života,“ doplnila Jitka 
Večeřová. -tz-

Cvičení podpořilo 
pacienty se sklerózou

SOLIDARITU s okupovaným Tibetem se rozhodlo vedení města vyjádřit vyvěšením tibetské vlajky z okna kan-
celáře primátorky.

Na radnici zavlála tibetská vlajka. Jihlava se zapojila do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet, která vyja-
dřuje solidaritu s Tibeťany a nesouhlas s porušováním lidských práv. Tibetskou vlajku dnes vyvěsila z okna kan-
celáře primátorky města radní Silvie Čermáková. Foto: archiv MMJ

Z oficiálního facebooku Jihlavy

Reakce veřejnosti:
Marek Řezáč: A bez Číny bychom chodili nazí, bez mobilů, kam bychom vozili recyklovaný odpad... 

Pokud je to osobní názor radních, neměli by mluvit za všechny obyvatele...

Jan Nowak: Takže lidskost nevymírá, to mě těší ;)

Daniel Eliáš: Jen kdyby do Jihlavy přišel nějaký čínský investor, tak by vlajka letěla do koše. Tohle je 
úplná blbost ať si věší tyhle vlajky doma ale né na úřadě.

Silvie Čermáková: Vyvěšení vlajky je symbolické gesto, je to výraz solidarity. Pokud nemůžeme změnit 
poměry v Číně, můžeme alespoň podporovat ty, kteří boj za svobodu nevzdávají. I morální podpora je 
velmi důležitá - o tom by věděli mnozí z doby, kdy Československo bylo zemí za železnou oponou.

Tradiční akce na náměstí – Sportuj s VŠPJ le-
tos proběhne na Masarykově náměstí 15. květ-
na. 

Návštěvníci se mohou těšit na živý fotbálek, 
Freestyle bike exhibice, opičí dráhu, horolezec-
kou stěnu a další adrenalinem naplněné sporty. 

Novinkou při letošním ročníku bude after-
party, která se uskuteční v kavárně Bioskop za 
doprovodu rytmů významného představitele 
českého reggae Cocomanem. -tz-

Na náměstí bude opět 
stolní fotbálek pro lidi


