
 

Tisková zpráva 
Hořící pochodeň harmonie zavítala do Liberce  

 
 

Nejdelší štafetový běh světa, Světový běh harmonie – World Harmony Run, si našel zastávku také 
v Liberci. Mezinárodní tým běžců přiběhl do metropole českého severu s vlajkami a symbolem 
harmonie - hořící pochodní, v pondělí 11. června. Zastavil se také u základní školy ve Vesci, kde 
sportovce pozdravil náměstek liberecké primátorky Kamil Jan Svoboda. Stejně jako děti ze školy, i 
on pozvedl pochodeň, a podpořil tak myšlenku harmonie a porozumění mezi národy, kterou tento 
běh šíří po celém světě.  

Den předtím skupinu běžců doprovodil na jejich cestě od hranic s Německem náměstek primátorky 
Jiří Rutkovský. Na jízdním kole za vydatného deště je vedl trasou mezi Mníškem a Libercem přes 
Radčice a Ruprechtice. „Nabídl jsem běžcům trasu přírodou, kterou obvykle jezdíme do Mníšku na 
kole. Jsem rád, že se jim trasa líbila. Radost z běhu a vnitřní klid účastníků byl zjevný na první pohled. 
Liberec byl, myslím, dobrým zázemím pro první noc v ČR na dlouhé trase běžců Evropou,“ říká Jiří 
Rutkovský. 

Běžci si ve Vesci připravili pro děti krátký program. Nejprve se jim představili, ale jejich národnost 
musely děti uhádnout samy. Itala podle řeči poznaly hned, zaváhaly však u Rakušana a Slovince. Poté 
nechali kolovat hořící pochodeň, která symbolizuje vše, co lidi spojuje bez ohledu na národnost, 
kulturu a víru – přátelství, porozumění a harmonii. 

Z Liberce tým dobrovolných běžců Světového běhu harmonie pokračoval do Českého Dubu a dále do 
Brandýsa nad Labem. Na své cestě navštíví několik desítek českých měst a obcí. K běhu se může 
připojit každý. Tisíce českých dětí i dospělých tak každoročně uběhnou s pochodní harmonie pár 
metrů nebo kilometrů a s dobrou vůlí ji pošlou dál do světa. 

World Harmony Run založil v roce 1987 mírový filozof Sri Chinmoy a do České republiky zavítal již po 
sedmnácté. Světový běh harmonie, původně Peace Run – Běh míru, letos slaví své 25. výročí od 
svého založení v roce 1987. Cílem běhu je rozvíjet mezinárodní přátelství a vzájemné porozumění a 
překonávat přitom kulturní, národnostní a náboženské hranice mezi lidmi. Za dobu konání běhu 
držela pochodeň řada známých osobností, například Nelson Mandela, Michail Gorbačov, papež Jan 
Pavel II, Dana Zátopková, Jarmila Kratochvílová nebo Carl Lewis, běh podpořila i Matka Tereza. 

Evropská část běhu začala letos 23. února v Portugalsku, vede přes 47 zemí Evropy a skončí 8. října ve 
Vídni. Českou republikou štafeta směřuje od německých hranic přes Liberec, Prahu, Vlašim, Havlíčkův 
Brod, Olomouc a Valašské Meziříčí dále na Slovensko. Celkem běžci urazí během dvanácti dnů na 
českém území přes 700 kilometrů. Po celé Evropě pak uběhnou přes 24 tisíc kilometrů. 

 

Fotodokumentace na http://www.worldharmonyrun.org/czechrepublic/news/2012/0610 
 
 

V Liberci 13. června 2012 
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