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Tisková zpráva: 

 
13. ročník Během za uměním - MIROTON 
sobota 8. června 2013, start 11:00  
 
 
„Přijďte si zaběhat či povzbudit běžce, projít se po Petříně, ochutnat klášterní guláš a pivo 
Svatý Norbert...“ 
 
Nadační fond Trebbia (www.trebbia.eu) ve spolupráci s  Galerií MIRO (www.galeriemiro.cz)                         
a Prague International Marathon každoročně pořádá recesistický závod Běh za uměním – MIROTON. 
Letos proběhne již 13. ročník tohoto běhu, který vznikl roku 2000.  
 
Název MIROTON je odvozený od slova Maraton a jména zakladatele této běžecké disciplíny ředitele  
a majitele Galerie MIRO pana Miro Smoláka (životopis viz http://trebbia.eu/cs/founders/). 
 
Délka trati je 3.365 m.  
Trať je mírně kopcovitá a vede mezi Strahovem a Petřínem. Start běhu je v 11:00 před kostelem sv. 
Rocha, kde sídlí Galerie MIRO, pokračuje Strahovskou ulicí kolem Petřína a pak zpět na Strahovské 
nádvoří z jižní strany. Trať je vyznačena.  
 
Závod se koná za každého počasí.  
 
13. ročník MIROTONU odstartuje slovenský filmový režisér a výtvarník Juraj Jakubisko. 
  

Předešlé ročníky odstartovaly tyto osobnosti: Gabriela Beňačková, operní pěvkyně; Yvetta 
Blanarovičová, herečka a zpěvačka; Peter Brňo, velvyslanec Slovenské republiky v ČR; Pavel Dostál, 
bývalý ministr kultury ČR; Karel Gott, zpěvák; Vítězslav Jandák, herec a bývalý ministr kultury ČR; 
Helena Vondráčková, zpěvačka; a další.   
 
Vítězové závodu v mužské a ženské kategorii obdrží grafická díla od následujících umělců:                           
F. Hodonský, D. Mareš, M. Pošvic, J. Skalník, V. Větrovský, K. Vysušil a další.  
 

1. cena – umělecké dílo v hodnotě 20.000,- Kč 
2. cena – umělecké dílo v hodnotě 15.000,- Kč 
3. cena – umělecké dílo v hodnotě 10.000,- Kč 
 
Výsledky minulého 12. ročníku Běhu za uměním - MIROTON, který proběhl v sobotu 9. června 2012 
a odstartoval jej Peter Brňo, velvyslanec Slovenské republiky v ČR: 
 

Kategorie muži  1. místo, Jan Pernica, start. číslo 246, čas 10,52 min. 
 2. místo, Aleš Drahokoupil, start. číslo 236, čas 10,56 min. 
 3. místo, Jiří Čivrný, ml., start. číslo 233, čas 10,59 min. 
 

Kategorie ženy 1. místo, Lenka Šibravová, start. číslo 25, čas 13,21 min. 
 2. místo, Zuzana Krhlová, start. číslo 18, čas 13,46 min. 
 3. místo, Romana Breznická, start. číslo 16, čas 15,26 min. 
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„Když si vzpomenu na všechny Maratony, co jsou po světě, tak Miroton má asi nejatraktivnější 
místo.“  - Roman Šmucler, zubní lékař, podnikatel a moderátor 
 

„Je to velmi pěkná akce. Já se zúčastňuji mnoha běhů, ale tohle je jediný, který má přímou vazbu               
na podporu umění a to je moc užitečná věc.“ - Jaromír Schling, politik, exministr dopravy a spojů ČR 
 

„Já mám úzkou vazbu na Galerii MIRO a cokoliv může podpořit dobré výtvarné umění, tak pro                    
to udělám všechno.“ – Karel Gott, zpěvák 
 
 
Podmínkou účasti na Běhu za uměním – MIROTON je vyplnění přihlášky a uhrazení registračního 
poplatku 100,- Kč. Účastníci můžou přihlášky buď posílat poštou, nebo odevzdat přímo v Galerii 
MIRO. Registrace v galerii je možná do 7. 6. 2013 denně od 10:00 do 17:00 hod. a v den konání akce 
v sobotu 8. 6. 2013 od 9:00 do 10:30 hod. 
 
 
 
KONTAKT: 
 
PhDr. MgA. Miro Smolák  
ředitel 
Mob.: +420 737 246 091 
 
Monika Ticháčková 
vedoucí kulturního oddělení  
Mob.: +420 737 246 094 
 
Galerie MIRO 
kostel sv. Rocha 
Strahovské nádvoří 1/132 
118 00 Praha 1 
 
Tel.: +420 233 354 066 
Fax: +420 233 354 075 
E-mail: info@galeriemiro.cz 
www.galeriemiro.cz 
www.trebbia.eu 


