„Ať mír dál zůstává s touto krajinou, ať zloba, závist, zášť, strach a svár navždy pominou,“ zpívá
Marta Kubišová v písni známé z roku „šedesát osm.“ Textař si vypůjčil hlavní část modlitby od Jana
Amose Komenského z jeho knihy Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské.

Mezinárodní den míru 21. září, 2015
Peace One Day 21 September, 2015
Den globálního složení zbraní a nenásilí
www.peaceoneday.org

Jeremy Gilley je filmový dokumentarista, který založil v roce 1999 neziskovou organizaci Peace
One Day. V roce 2001 členské státy OSN jednohlasně ustanovili 21. září jako první den
celosvětového složení zbraní a nenásilí – den světového míru.
Ještě nikdy v dějinch lidstva nebyl jediný den bez válek, nebylo dne, kdy by se nezabíjelo. Kampaň
Peace One Day spojuje lidi, kteří jakýmkoliv srozumitelným a přijatelným způsobem chtějí vyjádřit
svůj zájem o mír a pomáhá vytvářet síť organizací, jež se chtějí zúčastnit tohoto procesu, nechají se
inspirovat a samy inspirují další k účasti, protože ze zkušeností z 20. století už víme, že pasivita
mírumilovných lidí je jen pomocnou rukou těm, kdo v touze po moci jsou ochotni obětovat miliony
lidských životů. Proto nesmíme být pasivní.
Jak se může zapojit vaše škola, církev, knihovna, divadlo, náboženská nebo jiná zájmová
komunita,oganizace, umělecký nebo sportovní klub, vzdělávací kurz, agentura, zájmové nebo jiné
sdružení, hudební soubor, třída atd. do celosvětové kampaně Pece One Day?
1. Jednoduše na 21. září naplánujete aktivitu, kterou jinak také běžně konáte (koncert, soutěž,
vernisáž, autorské čtení, fobalový, basketbalový atd. sportovní turnaj, bohoslužba, divadelní
vystoupení, balet, meditace, módní přehlídka, společný výlet do přírody, a označíte ji veřejně jako
vaši účast na kapani k Peace One Day, všechny zúčastněné o Peace One Day samozřejmě předem
spravíte.
2. Ještě před 21. září tuto svou aktiviu zaregistrujete na webu Peace One Day
http://www.peaceoneday.org/peace-day-2015-activities-form
3.O své účasti na Peace One Day budete předem infomovat média, zejména regionální tisk, televizi
a rozhlas.
Pozn.: Pokud byste chěli, abych krok 2 a/nebo 3 udělal souhrně také za vaši organizacvi, pošlete
mi, prosím, údaje:
– Jméno vaší organizace:
– e-mail:
– Adresa:
– Druh aktivity a stručný popis:
(Sportovní, koncert, autorské čtení apod.)
– Jméno:
– Počet účastníků:
– Příjmení:
– Celkem účastníci + diváci:
– Telefonní číslo:
V případě otázek mi kdykoliv pište na marek.sle@seznam.cz nebo volejte na číslo +420 774 685
370.
Marek Šlechta
mailto:marek.sle@seznam.cz, +420 774 685 370
lektor o lidských právech, holocaustu a antisemitismu
vedoucí A Cappella skupiny LET´S GO! (www.lets-go.eu)
učitel AJ, autor hudby a poezie (marekslechta.webnode.cz)

