Mírový běh opět v České republice
15.6.2019
Chcete běžet pro dobrou věc? Připojte se k Peace Runu.
Středoevropská trasa nejdelšího štafetového běhu letos vede přes Maďarsko, Slovensko,
Polsko a jako každý rok i přes Českou republiku. Mezinárodní tým běžců překročí hranici s
Polskem ve středu 19. června u Frýdku-Místku. S hořící pochodní v ruce jako symbolem míru
a porozumění mezi lidmi a národy poběží přes Valašské Meziříčí, Zlín, Prostějov, Moravskou
Třebovou, Hlinsko, Kutnou Horu a Jičín. Běžci vynesou mírovou pochodeň i na Sněžku. Poté
zamíří do Hejnic, Hrádku nad Nisou a dále do Německa. Přes ČR Peace Run poběží 12 dní a
urazí více než 750 km.
Tým nesoutěžního štafetového běhu s názvem Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run, se na
své trase setkává se zastupiteli měst, dětmi ze škol a dalšími osobnostmi sportovního a
společenského života. Jeho posláním je přispět k posilování atmosféry dobré vůle a
pozitivních hodnot ve společnosti. Běhu se může zúčastnit každý. Každý může pochodeň
poponést několik kroků nebo kilometrů. Můžete také přijít běžce povzbudit ve Vašem městě a
vložit do pochodně své vlastní přání pro mír. Celou trasu i místa, kde se můžete k běhu
připojit, najdete na peacerun.cz.
Česká část Mírového běhu se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy
ČR Roberta Plagy a také několika slavných osobností, včetně Dany Zátopkové. Peace Run
vznikl v roce 1987 z iniciativy sportovce, umělce a ambasadora míru Sri Chinmoye, který
službě ideálům světového míru a harmonie věnoval celý svůj život. Mezi významné osobnosti,
které držely mírovou pochodeň, patří mimo jiné Václav Havel, Michail Gorbačov, Nelson
Mandela, Matka Tereza, Papež František, Papež Jan Pavel II., Carl Lewis, Emil a Dana
Zátopkovi, Marek Eben, Pavel Šporcl a další.
Více informací o Peace Runu najdete na peacerun.cz, peacerun.org a na fb.com/peaceruncr.
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