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Českou republikou 
bude evropská část World Harmony Run probíhat od 11. 
do 17. července. Trasa vede přes Sušice, Prahu, Hradec Krá-
lové, Litovel a Ostravu. Zúčastnit se může každý – sportovci 
i nesportovci, mladší i starší. Můžete s pochodní běžet pár 
metrů či kilometrů nebo ji jen na chvíli podržet a vložit do 
ní své osobní přání pro harmonii mezi lidmi a národy.

Součástí běhu
je i rozsáhlý program pro děti, školy a dětské domovy. V městech 
a obcích se běžci setkávají s místními zastupiteli, kteří často organizují 
doprovodný sportovní a kulturní program. Zapojit se mohou dětské 
zájmové kroužky, místní sportovní kluby nebo hudební skupiny.

World Harmony Run
(Světový běh harmonie) je nesoutěžní štafetový běh, jehož cílem je posílit meziná-
rodní přátelství a vzájemné porozumění. Na trati delší než 56 000 kilometrů vedoucí 
přes území více než 80 národů nesou běžci symbol harmonie − hořící pochodeň, 
kterou si předávají z ruky do ruky lidé, se kterými se běžci cestou setkávají.
World Harmony Run si klade za cíl podpořit dobrou vůli mezi lidmi a překonat 
přitom kulturní, národnostní a politické hranice. 

Od snu ke skutečnosti
Může se sen o harmonii ve světě stát skutečností? Věříme, že ano! Běh spojuje 
desetitisíce lidí z více než 80 zemí světa. V každé zemi, na každém kroku můžete 
zažít stejnou skutečnost: bez ohledu na národnost, barvu pleti, kulturu či 
náboženství se všichni umíme smát a radovat, přát jiným lidem to dobré a věřit 
v harmoničtější, štastnější a spravedlivější svět. Ten svět už tady je − v našich 
srdcích. Záleží jen na každém z nás, kdy se stane každodenní skutečností. 

Organizátoři
World Harmony Run pořádá Sri Chinmoy Marathon Team – nejrozsáhlejší celosvětová 
organizace zabývající se ultraběhy. Tato mezinárodní síť dobrovolníků každoročně při-
pravuje více než 500 sportovních událostí, mezi které patří i nejdelší běh světa, běh na 
3,100 mil (téměř 5000 km). World Harmony Run je možné uspořádat jen díky nadšení 
a podpoře mnoha jednotlivců a organizací ve městech a obcích, kterými probíhá.

Osobnosti
World Harmony Run podpořilo 
mnoho významných osobností 
sportovního, politického, kultur-
ního i duchovního života. Mezi ty, 
kteří se k běhu připojili, patří:

Paula Radcliff e
držitelka ženského světového 
rekordu v maratonu

Nelson Mandela,
jeho žena Graça Machel 
a Sri Chinmoy, zakladatel běhu

Matka Tereza 
zakladatelka řádu pečujícího 
o chudé a nemocné

11. července
Německo − Sušice
12. července
Sušice − Praha
13. července
Praha

14. července
Praha − Hradec Králové
15. července
Hradec Králové − Litovel
16. července
Litovel − Ostrava

17. července
Ostrava − Polsko


