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Světový pochod za mír a nenásilí 
 
Dne 11. března jsme se my studentky Anglicko – českého gymnázia AMAZON, konkrétně Julie Dobešová, 
Naďa Sementsiv a Anna Jiroutová, zúčastnily konference v Informačním centru OSN věnované 
Světovému pochodu za mír a nenásilí. 
Na konferenci byli hosty: Michal Broža z Informačního centra OSN v Praze, Dana Feminová (mluvčí 
Humanistického hnutí v ČR), dále Dagmar Trkalová (Česko proti chudobě) a Jan Piňos z Greenpeace. 
Všichni se k pochodu nejprve krátce vyjádřili, a pak nás seznámili s problematikou celé akce. Poté 
následoval happening, kde se pochod za přítomnosti nás, studentů, symbolicky odstartoval. Desítky 
barevných balonků byly popsány našimi vzkazy spojenými s mírem a nenásilím a vznesly do oblak vlajku 
Světového pochodu za mír a nenásilí. Každá ze zúčastněných škol navíc obdržela vlajku pochodu, kterou 
si vyvěsí ve své škole. Na akci jsme dostaly mnoho propagačních materiálů a budeme naši školu, 
především naše spolužáky, informovat o aktuálním dění týkajícím se pochodu. 
Doufáme, že se k této skvělé myšlence, která má zastavit války, ozbrojování a násilí, připojí co nejvíce 
lidí! 
 
 
 
Něco málo o světovém pochodu za mír a nenásilí 

 
Jde o první pochod kolem světa požadující ukončení válek, odstranění  jaderných zbraní a násilí všech 
forem. Světový pochod začne na Novém Zélandu 2.října 2009, v den výročí narození Máhatmy Gándhího. 
Tento den vyhlásila OSN „Mezinárodním dnem nenásilí“. Zakončen pak bude v Andách, na úpatí hory 
Aconcagua v Argentině, 2.ledna 2010. 
Celý pochod bude trvat devadesát dnů, projde všemi klimatickými pásmy a ročními obdobími a přibližně 
devadesáti zeměmi. V každém městě, kudy pochod projde, se budou konat nejrůznější setkání, festivaly, 
konference a mnoho dalších kulturních, uměleckých, vzdělávacích, hudebních, společenských či 
sportovních akcí. 
K nám, do České republiky, dorazí 2.listopadu 2009. Ovšem již v této době se pořádají nejrůznější 
doprovodné akce. Poslední proběhla 21. března.  Šlo o multizvučný pochod podporující mír a nenásilí. 
Vyvrcholením večera pak byl živý symbol míru, který zformovali převážně mladí lidé s hořícími loučemi. 
Zakončila ho společná meditace za světový mír. 
Další plánovanou akcí, pořádanou v rámci Světového pochodu za mír a nenásilí, bude multikulturní ples 
Afrika s podtitulem „za svět bez válek a chudoby“.  
V průběhu roku bude samozřejmě probíhat mnoho jiných akcí, se kterými budeme průběžně 
seznamovány. 

 
 

Za Anglicko – české gymnázium AMAZON studentka 1. ročníku Julie Dobešová 
 
 
 


