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Každý z nás má v sobě plamen naděje – touhu po lepším 
světě a šťastnější budoucnosti. S každým předáním 

mírové pochodně z ruky do ruky se tento plamen naděje 
šíří od srdce k srdci, po celém světě.  

Běžet s pochodní či s ní ujít jen pár kroků a vložit do ní 
své přání pro lepší svět může každý. Mnoho významných 

osobností z celého světa se právě tímto způsobem 
každoročně do štafety zapojuje.

Matka Tereza, nositelka 
Nobelovy ceny míru

Nelson Mandela,  
nositel Nobelovy ceny míru

Devítinásobný olympijský vítěz a mluvčí běhu Carl Lewis,  
slavná oštěpařka Dana Zátopková, houslista Pavel Šporcl  
a dětský sbor Slavíčci při slavnostním zakončení evropské 

části běhu v Praze (2008)

Radek Jaroš, horolezec

Avril Lavigne,  
kanadská zpěvačka

Peace Run založil v roce 1987 
sportovec, umělec a mírový 

filozof Sri Chinmoy, který službě 
ideálům světové harmonie 

věnoval většinu svého života.  
Svou životní filozofií a dílem 
inspiroval lidi nejrůznějších 
národů a kultur k toleranci, 

porozumění a spolupráci. Za své 
neúnavné úsilí obdržel mnohá 

mezinárodní ocenění.

V České republice je Mírový  
běh organizován sportovci 

a dobrovolníky z občanského 
sdružení Peace Run. Při zajišťování 

běhu i doprovodných akcí 
spolupracujeme se zástupci 

měst a obcí, školami a místními 
organizacemi.

www.peacerun.cz

S pochodní 
od srdce k srdci

Lukáš Krpálek

olympijský vítěz v judu

Jednotlivé etapy trasy zajišťují:

19. června  Z. Gronych 775 855 753
 20. června  P. Kozub 736 152 346

21. června  D. Malíšková 775 855 714
22. června  P. Slouková 737 026 266

23. června  K. Bránka 602 288 852
 24. června  U. Selucký 603 177 563

25. června   V. Lepič 731 417 169
26. června  P. Hlava 733 710 017

27. června  M. Zdeňková 739 616 529
28. června  L. Švec 604 925 327 
29. června  V. Rosa 603 177 566 

 30. června  O. Mocný 732 884 512
hlavní koordinátor  O. Veselý 605 231 432

MÍROVÝ BEHˇ
Č E S K Á  R E P U B L I K A  

2 0 1 9



Mírový běh – Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run je neobyčejný běh  
s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než 

140 zemí světa. Pochodeň symbolizuje vše, co nás spojuje bez ohledu na naši 
národnost, kulturu a víru – symbolizuje přátelství, porozumění, mír a harmonii. 

Každý se může ke štafetě připojit, vložit do pochodně svou dobrou vůli  
a poslat ji dál do celého světa. 

co je mír ?
Svět je tak dobrý, jak dobří jsou v něm lidé.  
A když běžíte s pochodní dlouhé kilometry  
po nejrůznějších zemích světa, vidíte a cítíte,  
že svět je plný dobrých lidí. Jakmile uděláme 
jeden krok vstříc světu kolem sebe, svět udělá  
dva kroky vstříc nám. Pro běžce Mírového  
běhu se tak zážitek přátelství, míru  
a harmonie stává každodenní  
hmatatelnou skutečností.

Může se jí stát i pro vás!
„Mír neznamená
 nepřítomnost války. 
Mír znamená  
 přítomnost
 harmonie, lásky,  
 spokojenosti  
       a jednoty.“    
      – SRI CHINMOY

peace run děti a skolyˇ

města a obce

poběžte s námi

S běžci z různých zemí 
navštěvujeme školy a dětské 

domovy a formou her, soutěží 
a vyprávění ukazujeme dětem na 
vlastním příkladu, jak mohou lidé 

z různých zemí spolupracovat,  
běžet a žít v harmonii. Děti 
i učitelé si mohou podržet 

mírovou pochodeň a poslat s ní 
své přání kamarádům  

do dalších měst a zemí.

Všechna města i obce na trase jsou vítány, aby se ke  
štafetě připojily! Spolupráce s místní samosprávou, 

zájmovými kluby, školami a dalšími dobrovolníky 
je nedílnou součástí úspěšného průběhu celé akce. 
Mírový běh je čistě nekomerční událost. Bez dobré 
vůle a přispění každého z vás by se tento projekt 

nikdy nemohl uskutečnit. 

Zapojte svou obec, školu, sportovní klub, rodinu  
i sami sebe! Můžete s námi běžet, zúčastnit se programu pro 

děti či si jen podržet pochodeň a poslat své přání pro mír 
ostatním. Kontaktuje předem koordinátory trasy a informujte 

se o všech možnostech, které vám Peace Run nabízí.

„Mírový běh – radost srdce jednotného světa začala. Sestry a bratři, plamen naší mírové pochodně naplní hru světové harmonie.“

píseň mírového běhu
(ke stažení na www.peacerun.org/song)
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