Tisková zpráva
Světový den roztroušené sklerózy a start Víkendového maratonu projektu
Překonej sám sebe - Projektu na podporu lidí s roztroušenou sklerózou

Brno - U příležitosti letošního Světového dne roztroušené sklerózy se v Městském divadle Brno ve
středu 25. května 2016 od 14.00 koná zahájení Víkendového maratonu projektu Překonej sám
sebe. Ve dvoraně Městského divadla je připravený hudební a zábavný program. V premiéře
zazní také ústřední píseň letošního ročníku projektu nazvaná Romantik. Autorkou je šansoniérka
Hana Robinson. Pro projekt ji nazpívala řada hudebních osobností. Mezi nimi například také
Richard Krajčo a Petr Bende.
Organizátoři projektu Překonej sám sebe projedou na motocyklech i letos Českou republiku,
aby upozornili na problematiku roztroušené sklerózy. Překonej sám sebe sdružuje pacienty,
lékaře i veřejnost. Informuje o nemoci a také díky sponzorům přispívá pacientům na
rehabilitační pomůcky a pobyty. Ve středečním programu se návštěvníci můžou kromě hudby
těšit i na kuchařskou show restaurace Boulevard. V 18.00 odstartují Víkendový maraton
primátor města Brna Ing. Petr Vokřál a ředitel MP Brno JUDr. Bohumil Šimek.
Program koncertu
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14:05 – 14:45
14:45 – 15:30
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16:45 – 17:30
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Zahájení benefičního koncertu
Veronica - zpěvačka
Martin Kurc -zpěvák
Kristina Kubíková - zpěvačka
Hana Robinson-zpěvačka
Kuchařská show restaurace Boulevard
HLAHOLIM – propagátoři a zpěváci brněnského hantecu
Společná píseň Romantik pro pacienty s RS
Předání daru společnosti Synthon (generální ředitel p. Čermák) Rosce Brno
Start Víkendového maratonu. Oficiální odstartování provede primátor města
Brna Ing. Petr Vokřál a ředitel městské policie JUDr. Bohumil Šimek
Projekt podporují

Herec Radim Fiala – patron projektu
Hana Robinson, Petr Bende, Richard Krajčo, Veronica, Savana, Suvereno, Honza Hlaváček,
Libor Machata, Martin Kurc, Kristina Kubiková, Richard Jarůšek a další …
Projekt se koná pod záštitou
místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA
primátora města Brna Ing. Petra Vokřála
Okolo roztroušené sklerózy (RS) je spousta mýtů a mylných představ. Například, že žena s RS
nemůže mít děti, že se týká starých lidí nebo že člověk s touto nemocí určitě skončí na vozíku.
Jedním z cílů projektu je tyto mýty vyvracet. Více Radovan Holub, autor projektu: „Léčba je
nejúčinnější, když se nasadí v raném stádiu nemoci. To vyžaduje včasnou diagnózu. I k tomu
bychom rádi přispěli. Zároveň chceme nově diagnostikovaným zajistit možnost rychlého
přístupu k informacím o nemoci. Naším cílem je také nastartovat v uvozovkách odevzdané

pacienty, aby uviděli, že řešení skutečně existuje, a aby se opět začlenili do plnohodnotného
života. Rádi bychom u lidí s roztroušenou sklerózou podpořili naději a dobrou náladu. Proto se
snažíme zařazovat do projektu zábavu a kulturní akce.“ Projekt chce propojovat společnost na
všech úrovních. V České republice žije zhruba 19 000 pacientů s RS. Ale organizace, která
pomáhá těmto lidem, jich eviduje pouze jednu desetinu. „Proč to tedy děláme? Protože je
tady 90 procent lidí s roztroušenou sklerózou, o kterých se neví, nebo kteří o pomoci neví, “
doplňuje Radovan Holub.
Na úskalí nemoci, léčbu a možnosti podpory pacientů upozorňuje každoročně Světový den
roztroušené sklerózy, který letos připadá na 27. května. V jeho rámci se v České republice koná
řada akcí.
V PŘÍPADĚ, ŽE BYSTE RÁDI VĚDĚLI BLIŽŠÍ INFORMACE, KONTAKTUJTE MĚ PROSÍM NA EMAILU
info@prekonejsamsebe.cz NEBO NA TELEFONU 776 821 128. OSTATNÍ INFORMACE NAJDETE NA
www.prekonejsamsebe.cz NEBO NA FB ČI YOUTUBE Překonej sám sebe.
Děkujeme,
Radovan Holub, zakladatel a organizátor projektu.

