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

pochodně harmonie 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 WHR Carl Lewis,  
slavná oštěpařka Dana Zátopková, houslista Pavel Šporcl 
a dětský sbor Slavíčci při slavnostním zakončení evropské 

části běhu v Praze (2008)

Královna Alžběta,  
Velká Británie

Avril Lavigne,  
kanadská zpěvačka

World Harmony 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 Světový 
běh harmonie organizován 

sportovci a dobrovolníky 
z občanského sdružení World 
Harmony Run. Při zajišťování 

běhu i doprovodných akcí 
spolupracujeme se zástupci 

měst a obcí, školami a místními 
organizacemi.

Jednotlivé etapy trasy zajišťují:

4.-6. června  Sadajyoti Belzová 776 057 996
7. června  Zbyněk Selucký 603 177 563
8. června  Lenka Švecová 737 504 356

9. června  Pavel Švienty 602 185 551
10. června  Vladimír Lepič 603 177 222
11. června  Jana Dušková 776 466 222

12.-14. června  Viliam Segeďa 739 995 287

harmonie 
začíná u mě !

www.worldharmonyrun.cz
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world harmony run

co je  

harmonie?

děti 
a skolyˇ

města a obce

poběžte s námi

znělka běhu

World Harmony Run (Světový běh harmonie) 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 naší národnost, kulturu 
a víru – přátelství, porozumění a harmonii. Každý se může 

ke štafetě připojit, vložit do pochodně 
svou dobrou vůli a poslat jí dál 

do celého světa. 

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 World Harmony Run se tak zážitek 
přátelství a harmonie stává každodenní hmatatelnou 
skutečností.

Může se jí stát i pro vás!

„Dokážeš-li vytvořit
       harmonii  
ve svém vlastním životě,
tato harmonie se rozšíří
      do celého světa.“
      – SRI CHINMOY

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 
pochodeň harmonie 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. 

Běh harmonie 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 
harmonie ostatním. Kontaktuje předem koordinátory 
trasy a informujte se o všech možnostech, které vám 

World Harmony Run nabízí.(ke stažení na www.worldharmonyrun.org/song)

„Jsme jednotou a plností zítřejšího slunce.“

Praha
-10., 11. června

Děčín

-13. června

Říp
-12. června

Pardubice

-
8. června

Mohelnice

-
6. června

Lipník n.B.

-5. června

Horní Lideč

-
3. června

Kutná Hora

-9. června

Zlín
-4. června

Litomyšl

-7. června


