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TISKOVÁ ZPRÁVA – k okamžitému zveřejnění  10. června 2018 
 
Kontakt: A. Bernardová - 605 231 433, B. Slouková - 737 026 266 
 
Celosvětový štafetový běh pro mír přiběhl do České republiky 
 
Mírový běh, celým názvem „Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run“, 
přiběhl v neděli 10. června do České republiky. Mezinárodní tým přiběhl 
ze Slovenska poblíž obce Březová dnes dopoledne. Na hranicích se potkali 
starostové obcí na obou stranách hranice a symbolicky spolu uběhli prvních 
několik desítek metrů v České republice. Mírový běh na své cestě navštíví 
desítky měst a obcí. Pochodeň stráví v ČR 11 dnů a urazí více než 700 km. 

Evropská část štafety začala letos 27. února v Sofii v Bulharsku a 
po více než 7 měsících souvislé trasy přes 38 států Evropy bude zakončena 
8. října v portugalském Lisabonu. Mezinárodní tým během této doby 
urazí přibližně 15.000 km a jen v Evropě se setká s 250.000 lidmi. 

Pochodeň dnes večer doběhla až do Bzence, trasa běhu dále vede 
přes Brno, Nové Město na Moravě, Litomyšl, Hradec Králové, 
Poděbrady, Mělník, se zastávkou v Praze v úterý 19. června. Z Děčína 
potom 20. června štafeta poběží přes hranice dále do Německa. 
V mezinárodním týmu jsou v tuto chvíli kromě českých a slovenských 
běžců běžci z Guatemaly, Velké Británie, Ruska, Ukrajiny, Rakouska, 
Bulharska a Srbska. 

Organizátoři očekávají účast nejméně 10.000 lidí. Běhu se může 
zúčastnit každý: sportovci i nesportovci, mladí i staří. Každý může 
pochodeň poponést několik kroků nebo několik kilometrů, může také přijít 
běžce povzbudit, až budou probíhat jejich městem, nebo si pochodeň jen 
podržet a vložit do ní vlastní přání pro mír. Každý má příležitost udělat svůj 
vlastní krok pro mír v rámci předem domluveného programu pro školy nebo 
jako jednotlivci na trase. Mír zde není jen slovo, ale skutečný zážitek 
harmonie, lásky, spokojenosti a jednoty s ostatními lidmi. 

Tato výjimečná sportovní a společenská událost byla založena 
sportovcem, umělcem a filozofem Sri Chinmoyem v roce 1987. V České 
republice se jedná již o 21. ročník. Letošní celosvětový Peace Run byl 
slavnostně zahájen 10. dubna před budovou OSN v New Yorku za účasti 
mnoha velvyslanců při OSN, odkud tým běžců postupně přinese hořící 
pochodeň do více než 100 zemí světa. Tímto způsobem si každoročně předá 
Mírovou pochodeň z ruky do ruky přes milión lidí.  Mezi ty, kteří Mírovou 
pochodeň pozvedli a vyjádřili svou podporu celosvětové štafetě, patří mimo 
jiné Michail Gorbačov, Nelson Mandela, Matka Tereza, Papež 
František, Václav Havel, Carl Lewis, Dana Zátopková, Martina 
Navrátilová, Pavel Šporcl a další významné osobnosti. 

Mírový běh je organizován sportovci a dobrovolníky ze sdružení 
Peace Run International. Tuto čistě nekomerční akci je možné uskutečnit jen 
díky spolupráci se zástupci měst a obcí, školami a sportovními kluby na 
trase. 
 
Více informací včetně harmonogramů, reportáží a fotografií ke stažení 
najdete na:  www.mirovybeh.cz v sekci MEDIA. 


