
WORLD 
HARMONY 
RUN

Kontaktuje předem koordinátory trasy a poběžte pár 
metrů, kilometrů nebo několik dní. Zapojte vaši školu, 
sportovní klub i rodinu. Nechcete-li běžet, můžete 
s pochodní ujít pár kroků nebo si ji alespoň na chvíli 
podržet s přáním harmonie pro ostatní.

2009
Kontakty na koordinátory jednotlivých dnů trasy: 
16.-18. 5. Lenka Švecová 737 504 356  |  19.-20. 5. Karel Svoboda 777 240 363  |  21. 5. Mirek Pospíšek 
724 427 236  |  22-25. 5. Jiří Schönweitz 732 724 263  |  26-27. 5. Gabriela Belzová 776 057 996 
28.-29. 5. Zbyněk Selucký 603 177 563  |  hlavní koordinátor: Ondřej Veselý 732 278 278

POBĚŽTE S NÁMI

TRASA

So 16. 5. Krkonoše
Ne 17. 5. Krkonoše
Po 18. 5. Vrchlabí - Trutnov
Út 19. 5. Trutnov - Nové Město n. Metují
St 20. 5. Nové Město n. Metují - Žamberk
Čt 21. 5. Žamberk - Zábřeh
Pá 22. 5. Zábřeh - Rýmařov

So 23. 5. Rýmařov - Praděd
Ne 24. 5. Zábřeh - Letovice
Po 25. 5. Letovice - Blansko
Út 26. 5. Blansko - Slavkov u Brna
St 27. 5. Slavkov u Brna - Hustopeče
Čt 28. 5. Hustopeče - Lednice
Pá 29. 5. Lednice - hr. přechod Mikulov

BĚH
HARMONIE

SVĚTOVÝ

www.world harmonyharmony run.cz

Běž, běž..., Světový běh harmonie.
Jsme jednotou a plností zítřejšího slunce.

Píseň 
World Harmony Run
ke stažení na www.worldharmonyrun.org/song

Česká republika
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16. 5. - 29. 5. Česko

Letošní trasa v Česku začíná 
v Krkonoších u polské 
hranice. Odtud putuje 
pochodeň harmonie přes 
Orlické hory, Jeseníky, 
Moravský kras, Pálavu až na 
rakouské hranice.

World Harmony Run (Světový běh harmonie) je nesoutěžní štafetový běh, jehož cílem 
je posílit mezinárodní přátelství. Překračuje hranice nejen geografi cké, ale i kulturní, 
národnostní a politické a napomáhá k vzájemnému porozumění a harmonii. Spojuje 
statitisíce lidí z více než 140 zemí světa. Jako symbol harmonie nesou běžci hořící 
pochodeň. Tu pak předávají lidem, se kterými se na své cestě setkávají.
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Součástí běhu je také návštěva škol, 
dětských domovů a dalších organizací. 
Pro ně má tým běžců připravený program, 
zaměřený na rozvoj týmové spolupráce 
a zodpovědnosti každého z nás za 
vytvoření přátelských a harmonických 
vztahů v našem okolí. 

OSOBNOSTI HARMONIE 
„Pokud dokážeš vytvořit harmonii ve svém vlastním životě, 
tato harmonie se rozšíří do celého světa.“ − Sri Chinmoy

DĚTI A ŠKOLY

O ZAKLADATELI

Nelson Mandela 
bývalý prezident 
Jihoafrické republiky

Matka Tereza 
zakladatelka řádu pečujícího 
o chudé a nemocné

MĚSTA A OBCE

2009 16. 5. - 29. 5. Česko
www.world harmonyharmony run.cz

World Harmony Run je možné uspořádat jen 
díky dobré vůli, nadšení, a podpoře jednotlivců, 
měst, obcí a organizací, které se na přípravě 
běhu podílejí. Nezištná práce a dobrá vůle 
mnoha lidí tak pomáhají udržet nekomerční 
charakter celé akce.

Bežet 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 připojuje k této 
výjimečné štafetě.

Dana Zátopková 
držitelka zlaté olympijské 
medaile v hodu oštěpem

Carl Lewis
devítinásobný 
olympijský vítěz 

Pavel Šporcl
přední český 
houslista

World Harmony Run založil v roce 1987 sportovec, 
fi lozof a umělec Sri Chinmoy, který službě ideálům 
světové harmonie věnoval celý svůj život. Svou 
životní fi lozofi í, dílem a neúnavným úsilím 
inspiroval lidi nejrůznějších národů a kultur, za což 
obdržel mnohá mezinárodní ocenění.

ORGANIZÁTOŘI
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 
a s místními organizacemi. World Harmony 
Run je možné uspořádat jen díky jejich nadšení 
a podpoře.
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