PŘEKONEJ SÁM SEBE – VÍKENDOVÝ MARATON

PROJEKT PŘEKONEJ SÁM SEBE SE PŘEHOUPL
Z FÁZE PŘÍPRAV DO FÁZE SAMOTNÉ REALIZACE
HLAVNÍ ČÁSTI PROJEKTU – VÍKENDOVÝ MARATON

34

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

PŘEKONEJ SÁM SEBE – VÍKENDOVÝ MARATON
Víkendový maraton probíhá v období
květen – září o určených víkendech,
kdy jede kolona motocyklů po vybraných městech, ve kterých se jezdci,
veřejnost a nemocní budou mít příležitost setkat, získat nebo předat si
informace.
Přesný a podrobný plán cest je prezentován v rámci pravidelných aktualizací na webových stránkách.

Přesto, jaké jste měl očekávání?
Neměli jsme nějaké velké očekávání. Šli
jsme do něčeho, co tady ještě opravdu
nebylo. Spoustu věcí u tohoto projektu vznikalo a někdy i vzniká intuitivně
a spontánně. To, co jsme opravdu chtěli,
bylo upozornit na problematiku roztroušené sklerózy. Pomoci alespoň některým
pacientům a udělat tento projekt maximálně jednoduchý, průhledný a seriózní. A to si myslím, že se daří.

Jak probíhal start a první etapy
nám sdělil organizátor Radovan
Holub a účastník projektu pan
Petr Beňovský.
Start Víkendového maratonu úspěšně proběhl 27. 5. 2015 v Praze,
u Lennonovy zdi. Jeho součástí byla
i naše účast na beneﬁčním koncertu pro podporu lidí s roztroušenou
sklerózou, který zde probíhal. Následně jsme jeli 30. 5. etapy Žďár –
Havlíčkův Brod – Jihlava, 4. 6. České
Budějovice, kde jsme se zúčastnili
Charitativního koncertu ROSKY České Budějovice a naposled 6. 6. Klimkovice – Kopřivnice, kde jsme se
zúčastnili dětského dne a následně
Technických dnů v Kopřivnici.
Akce tohoto druhu ještě nikdo
neorganizoval, takže jste nemohl
čerpat zkušenosti od jiných organizátorů.
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Sázavou přes Havlíčkův Brod do
Jihlavy. Probíhalo vše dle plánu?
Ráno jsme vyrazili včas. Mezičas
před Žďárem jsme také stihli. Pak
ale začalo na dvou motorkách zlobit
zapalování a hned z toho bylo hodinové zpoždění. Tím jsme nestihli návštěvu na Rosce Žďár. Pak začal boj
s časem a také s technikou. Začali
jsme se všichni „překonávat“ ale nakonec se to všechno podařilo. Přijeli
jsme do Havlíčkova Brodu, kde jsme
se potkali s paní Štrausovou a také
se k nám připojit pan Kaštan z IKbike a také ředitel vydavatelství ČMN
pan Petr Pour. Do Jihlavy na náměstí
jsme pak již přijeli včas.
Jaké počasí vás doprovázelo na
první cestě?

Start probíhal v Praze. Jakou jste očekával účast?

Do Žďáru a následně do Havlíčkova
Brodu to bylo super. Sluníčko, co víc
si přát. Pak jsme si zašli na oběd a všechno se změnilo. Oblačnost, déšť, no úplný
apríl. Ale všechno jsme zvládli a Jihlava
už zase byla slunečná. A tak to nakonec
bylo až do Brna. Takže spokojenost.

Účast jsme očekávali docela velkou, ale
tady jsme byli trošku zklamáni. Na druhou stranu, nám se podařilo v Praze oslovit při našich anketách poměrně dost lidí,
takže nakonec jsme i my byli spokojení. Jak Vás vnímali lidi na cestě?
Na to ostatní si musí odpovědět organiLidi jsou úžasní. Jak vidí ty staré ﬁchtli, tak
zátor koncertu.
se ohlížejí a mávají. Stačí někde na chvíStartem to ale vše teprve začalo. Prv- li zastavit a hned je kolem nás hlouček
ní ostrá etapa vedla ze Žďáru nad s diskusí plnou vzpomínek, co ještě kde
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leží ve stodole, anebo na čem to vlastně
kdysi jezdili (smích).

Budějovice to byl krásný den. Bylo nádherné počasí a všechno proběhlo tak
nějak v klidu. Určitě to bylo způsobeno
A řidiči na cestách?
i tím, že jsme jeli jenom sem a celé odpoVelmi nás těší vstřícnost řidičů při pře- ledne jsme tím pádem byli na jednom
sunech kolony motocyklů a doprovod- místě. Naše návštěva Českých Budějovic
ných vozidel. Při dobrém počasí potká- byla spojena s koncertem ke světovému
váme řadu motorkářů, kteří nás srdečně dni roztroušené sklerózy. Lidi byli úžasní,
zdraví a někteří se i na chvíli připojí. Řidi- ochotní komunikovat, no prostě bylo to
či automobilů jsou velmi trpěliví a za to fajn.
jim velmi děkujeme.
Třetí etapou jste navštívili severomoS kým jste se potkali?

ravský region na trase Opava – Klim-

Naše trasy Víkendového maratonu
jsme přizpůsobili tak, abychom se
právě mohli setkávat s lidmi. Takže v každém místě se potkáme jak
s širokou veřejností, tak i s pacienty s RS. Snažíme se také o to, aby
nás podpořili i slavnější osobnosti
a tak na naší „dvacítce“ pomalu přibývají podpisy jako například Petry
Janů, Ivany Jirešové, Věry Špinarové,
a dnes již mnoho dalších.
Druhá etapa proběhla v Českých
Budějovicích. Jak proběhla tato
etapa?
Etapa proběhla v pohodě. Motorky
celkem šlapaly a nebyly žádné katastrofální problémy.
Jaký byl ohlas v tomto městě?
MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG
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kovice – Kopřivnice – Nový Jičín. Je to Je potřebné zdůraznit, že rozhodnutí vyjedna z dlouhých etap. Proběhlo vše užít opravené Jawy 50, bylo velmi dobré
dle harmonogramu?
a po několika etapách je zřejmé, že je to
Tato etapa již měla jinou přípravu. Po „magnet“ pro velkou řadu návštěvníků,
našich rozpačitých začátcích jsme se ať již pamětníky nebo malé děti. V Klimrozhodli ponaučit z našich nezdarů kovicích jsme se potkali nejenom s paa do dvou Mustangů jsme namontovali cienty, kteří se velmi ochotně zapojili do
bezkontaktní zapalování. Toto se uká- diskusí, ale také se zdravými lidmi, kteří
zalo jako správné rozhodnutí, protože přišli navštívit Dětský den. Ti se ochotně
oba Mustangy jeli v pohodě a dojeli až zapojili do dotazníkové akce související
do cíle. 6.6. bylo celkem vedro, ale v po- se sběrem znalostí týkající se roztroušehodě. Myslím si, že bude hůř (smích). né sklerózy, a obecně jsem měl pocit, že
Čas jsme celkem stíhali. Ráno super nám hodně fandí.
a odpoledne drobné zdržení. Nějak jsme V Kopřivnici jsme se potkali se širokým
se zapovídali v Klimkovicích s anketami spektrem lidí, které opět přilákaly moa následně jsme v Kopřivnici nemohli torky a imponovalo je, že se propagaci
najít polygon. Ale nakonec se všechno této problematiky někdo takto věnuje.
podařilo a myslím si, že všichni byli nakonec spokojení.
Jaké jsou nejčastější otázky od účastníků setkání?
Jak vnímáte lidi v tomto regionu?
Otázky jsou někdy zábavné – např. za
Lidi jsou tady fajn, příjemní a ochotní ko- kolik motorky prodáváme? Co je to tu za
munikovat.
bazar?
S kolika lidmi jste se na této trase poAle setkáváme se samozřejmě z věttkali?
ší části se zájmem veřejnosti, proč tuto
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akci pořádáme, kam všude chceme zajet a co je cílem akce Překonej sám sebe.
Je nějaká událost z této cesty, které
vám utkvěla v paměti?
Velmi nás potěšilo, že i přes úmorné vedro, po náročném koncertu, nám věnovala čas paní Věra Špinarová a podepsala
se nám na „VIP“ motocykl, který již nese
řadu podpisů známých osobností. Také
je potěšitelné, že přes některé drobné
technické závady, je v celém realizačním
týmu velmi dobrá nálada a doufáme, že
tento optimismus nám vydrží až do konce celé akce.

TRASA „VÍKENDOVÉHO MARATONU“
17. 5. Brno – Řečkovice (žehnání motocyklům)
27. 5. Praha (oﬁciální zahájení)
30. 5. Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod
– Jihlava
4. 6. České Budějovice
6. 6. Opava – Klimkovice – Kopřivnice –
Nový Jičín
27. 6. Mačkov – Písek – Jindřichův Hradec
11. 7. Plzeň – Most – Teplice

Co byste chtěli vzkázat lidem v regionech, kterým ještě budete projíždět?
Přijďte nás podpořit a vyplnit s námi
naši anketu, ať máme opravdu dostatek
materiálu, který můžeme následně vyhodnotit a předložit na příslušná místa.
Nebo se případně přidejte k nám na cestě na motorkách, budeme rádi a je to pro
dobrou věc. Děkujeme všem předem.

12. 7. Jablonec nad Nisou – Liberec –
Nový Bor – Česká Lípa – Ústí nad Labem
18. 7. Brno – Bosonohy
25. 7. Pardubice – Hradec Králové – Žireč
1. 8. Kyjov – Hodonín – Dubňany (Parkinsoniáda)
21. 8. Přerov – Olomouc
12. 9. Zubří (Brno)
19. 9. Kongres o RS v Brně

Děkujeme za rozhovor a pevně držíme palce.
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