
Prague > Beroun > Plzen > Domazlice (Czech Rep.) > Munich > Augsburg > Turkheim 
(Germany) > St. Gallen > Zurich > Bern > Geneva (Switzerland) > Lyon > Montpellier (France) 
> Barcelona > Valencia > Cartagena > Malaga > Tarifa (Spain) > the ferry > Tangier (Morocco)

1, 1 miliarda lidí nemá přístup k nezávadné 
pitné vodě 
polovina nemocničních lůžek na celém světě je 
obsazena pacienty s nemocemi zapříčiněnými 
závadnou vodou 
6 000 lidí umírá každý den v důsledku konzu-
mace závadné vody (2,2 milionu ročně) 
6km je průměrná vzdálenost, kterou musí 
ženy v Africe a Asii ujít při cestě pro vodu 

PraguetoAfrica
1000km RUN + 2000km BIKE + 3000 CHILDREN INSPIRED along the way

Sportovec, učitel, filantrop: David Christof

David má za sebou 21 maratónů a 13 ultramaratónů, včetně dvou 100 mílových 
(160km) běhů. Roku 2007 byl účastníkem běhu kolem světa Blue Planet Run. 
20 světových běžců během 95 dní v nepřetržité štafetě přeběhlo 16 zemí, aby upozor-
nili na světový problém s pitnou vodou. Absolvoval také 3 800km dlouhé cyklistické 
dobrodružství přes 8 evropských zemí za 7 týdnů. V roce 2012 běžel 1314km z Prahy 
na Olympijské hry v Londýně a touto akci získal od dárců 240 000 Kč na projekt pitné 
vody pro školu v Ugandě. David vystudoval magisterské studium na St. Cloud State 
University v Minnesotě v USA a pak pracoval 6 let na amerických universitách jako 
akademický poradce studentů. Teď učí angličtinu na Německé škole v Praze a také 
provádí turisty z celého světa po Praze. Mluví plynně anglicky a česky a má zkušeno-
sti s komunikací s médii.

Krize: Nedostatečný přístup 
k nezávadné pitné vodě

*zdroj: OSN a WHO
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Řešení: 30 USD zajistí nezávadnou pitnou 
vodu pro jednoho člověka na celý život!

Jak, kdy, proč?
V květnu a červnu 2013 David střídavě po-
běží a pojede na kole 3 000km z Prahy do Ma-
roka. Během svého putování se zastaví na 30 
školách, aby seznámil žáky se světovým prob-
lémem nezávadné pitné vody a aby je motivoval 
k fyzicky aktivnějšímu životnímu stylu. Osob-
ním příkladem a zajímavou interaktivní před-
náškou chce žáky inspirovat k  většímu zájmu 
o globální problémy, fyzickou aktivitu a  o splnění 
si svých snů. Žáci a studenti mohou s Davidem 
běžet kolem školy nebo až 5km.

Cíl cesty: seznámit 3000 studentů s problémem nedostatku pitné vody a motivovat je k aktivnějšímu životnímu stylu

Email: WaterIsLifeDavid@gmail.com Facebook: www.facebook.com/WaterIsLife


