


r e p o r t á ž
r e p o r t A G e

WARR – velká 
akce zaměstnanců 
leteckých společností

WArr – a grand 
event for airline 
employees 

Text: Lenka Desatová, Foto: Pavel Dušek, Alena Fikesová

For 27 years now, pilots, flight-attendants and staff of the 
ground services of airline companies have been coming together 
for an annual meeting where they can compete in sports, make 
new friends and enjoy a few days of fun.
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Již sedmadvacet let se jednou za rok sejdou piloti, 
letušky i zaměstnanci pozemního provozu leteckých 
společností, aby změřili své síly ve sportovním klání, navázali 
nová přátelství a příjemně prožili několik dní.



 the inaugural WArr( World Airline road 

race) was held in 1982 in San Francisco. 

then, 300 runners from 30 teams participated 

in an event inspired by the olympic Games 

and developed their motto – “Winning is 

something, but taking part is all”. From 

a single innocuous gathering, WArr soon 

developed into the biggest sporting and social 

event in travel business calendar. In the past 

few years, over 2500 running enthusiasts have 

been lining up for the start of each annual 

race. the event also has a social agenda, with 

charity elements and the most recent race, 

the 27th, was held in the Canadian city of 

ottawa.

successes oF czech airlines

In the sporting event, competitors are 

challenged by courses of either 5 or 10 

kilometers distance. Men and Women have 

separate events and there are categories 

for veterans in order to be fair! the winners 

of each category are announced (men 

and women) as are the outright winners 

for each course. the race itself has strict 

rules but  is also open to those for whom 

sports are nothing more than a recreational 

activity and who might even walk part of the 

course. Whoever finishes the competition – 

irrespective of how long they took, receives 

an original memorial medal that always 

displays something of the host country. thus, 

in prague, medals were made of glass, while in 

Australia the medals were shaped like thong 

sandals, which originate from that continent. 

representatives of Czech Airlines accounted 

themselves well in the eighth leg the World 

Airline road race in the German city of 

Hamburg. Flight attendant Metod Fikes, 

wearing our colours, won the 5k race in his 

category and became the overall winner of 

this discipline. Later, in Kuala Lumpur, he 

went on to become the outright winner in 

 Vůbec první závod WARR – World Airline Road Race se uskutečnil v roce 1982 

v San Francisku. Tehdy se účastnilo 30 týmů a na 300 běžců, inspirací byly olympij-

ské hry včetně hesla – nemusíme vyhrát, ale rádi se zúčastňujeme. Z nenápadné akce 

se stala největší sportovně-společenská cestovní událost na světě. V posledních letech 

bývá na startu kolem 2500 nadšenců. Ovšem kromě sportovního programu má i spole-

čenský ráz s charitativním podtextem. Zatím poslední, 27. ročník se konal v kanadské 

Ottawě.

Úspěchy Českých aerolinií

Ve sportovní části čekají na závodníky trati 10 a 5 km. Zvlášť samozřejmě běží muži 

a ženy. Aby měli šanci na úspěch i ti dříve narození, je na obou distancích vypsáno 

hned několik věkových kategorií. Mezi muži i ženami se vyhlašují nejen výsledky jed-

notlivých kategorií, ale také absolutní vítěz každé trati. Tedy ten, který ji zdolá v nejlep-

ším čase. Závod sám má přísná pravidla, dává však šanci i těm, kteří sport berou jen 

jako příležitost k aktivnímu odpočinku a část závodu třeba jen ujdou. Každý, kdo závod 

dokončí, bez ohledu na způsob a čas, dostane na památku originální pamětní medai-

li, která je vždy typická pro danou hostitelskou zemi. V Praze se dávaly medaile ze skla, 

v Austrálii měly pro změnu tvar sandálů thong (u nás známých jako žabky), který právě 

z této země pochází.

Zástupci Českých aerolinií o sobě dali výrazně vědět na osmém ročníku World Airline 

Road Race v německém Hamburku. Stevard Metod Fikes, který hájil naše barvy, vyhrál 

běh na 5 km ve své věkové kategorii a zároveň se na této trati stal i absolutním vítězem. 

Později, v Kuala Lumpuru, byl dokonce nejlepší ze všech v obou závodech a v roce 

2006 v Amsterdamu zopakoval svůj triumf na pětce. Letos jsme se úspěchu dočka-

li i v ženské kategorii. Edita Egley, pracovnice Českých aerolinií v New Yorku, vyhrála 

ve své věkové kategorii závod žen na 10 km.

Boj triČek

Běžecké závody nejsou jediným kláním, v němž měří aerolinky své síly. Hodnotí se také, 

který tým připravil nejhezčí a nejoriginálnější trička. Tahle soutěž se zrodila spontánně. 
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Při prvním závodu v San Francisku startovali běžci v tričkách, na nichž měli obrázky se 

znaky svých měst či leteckých společností. V cíli si je pak mezi sebou začali vyměňovat. 

To přivedlo organizátory na myšlenku vyhlásit soutěž o nejlepší tričko s názvem T-Shirt 

Swap Party. Letos v této soutěži zvítězili australské Quantas. Po vyhlášení výsledků při-

chází samozřejmě na řadu i výměna triček mezi jednotlivci.

Pokud se přímých účastníků zeptáte, jaké tričko jim nejvíce utkvělo v paměti, mnozí 

okamžitě odvětí, že to, které přivezli na 20. ročník soutěže do švýcarského Lucernu zá-

stupci Americane airlines. Akce se konala krátce po útocích na Světové obchodní cent-

rum 11. září 2001. Vítězná trička byla jednoduchá – na zádech nesla prostý výčet jmen 

členů dvou posádek, které při teroristických útocích zahynuly, a World Airline Road 

Race se tak už zúčastnit nemohly… Pamětníci vzpomínají, že trička byla oceněna spon-

tánním potleskem vstoje a byl o ně obrovský zájem. Vzpomíná se ale také na to, 

both distances. In 2006 he repeated his win by 

triumphing in the 5k race in Amsterdam. this 

year we also gained success in the women’s 

category as well, when edita egley, an 

employee of Czech Airlines in New York, won 

the 10k women’s run in her age category. 

The baTTle oF T-shirTs

running isn’t the only competition in which 

airlines compete: there is also the evaluation 

of which of the teams designed the most 

beautiful and original t-shirt. this contest 

came into being spontaneously. During the 

first race in San Francisco, the runners set 

out in t-shirts bearing  the symbols of their 

cities or airline companies. Upon reaching 

the finish, they started to exchange them 

and this gave the organizers the idea to 

announce a competition for the best , called 

the “t-shirt swap party”. this year, Australia’s 

Quantas claimed victory. of course, after the 

winners are announced there is an inevitable 

exchange of t-shirts among competitors. 

If you ask direct participants about most 

memorable t-shirts, many will immediately 

respond that those were undoubtedly those 

brought to the 20th race in Lucerne by 

representatives of American Airlines shortly 

after the attacks on the World trade Center 

on September 11, 2001. the winning t-shirts 

were simple and simply bore the names of 

the two airline crews that perished during 

these terrorist attacks Witnesses remember 

that the t-shirts got a standing ovation and 

were greatly sought after. equally memorable 

was how the Americans thanked everyone 

for their support and for the wonderful 

atmosphere at the event: thanks to all their 

fellow participants, they could have a few 

days full of peace and friendship – a few days 

without thinking about the fateful tragedy. 

GeTTinG To know The hosT 

counTry

through the t-shirt competition came 

another, no less important feature of the 

World Airline road race. this was the 

social dimension , when the participants 

get to know their host country and its 

r e p o r t á ž
r e p o r t A G e

– 89 –



r e p o r t á ž
r e p o r t A G e

– 90 –

jak Američané na party děkovali za úžasnou atmosféru a podporu. Díky přispění všech 

účastníků prožili několik dní plných pohody a přátelství, pár dní bez myšlenek na osud-

nou tragédii.

poznávání hostitelské země

Přes bitvu o nejlepší tričko jsme se přenesli do druhé, nikoli však nepodstatné roviny, kte-

rou World Airline Road Race má. Tou je část společenská, při níž účastníci poznávají zemi 

organizátora. Při klání v Jižní Africe pro ně byla například připravena cesta vlakem z Jo-

hannesburgu do Durbanu, v České republice je zase odvezla parní lokomotiva na „Meet 

and greet“ na hrad Český Šternberk. Odjíždělo se z Fantovy kavárny na pražském Hlav-

ním nádraží, díky čemuž si mohli účastníci výletu vychutnat krásu této secesní památky. 

K dobré náladě přispěla i kapela ve vlaku, jídlo z cateringu Českých aerolinií a samozřej-

mě také české pivo. V Sydney zase mohli přítomní obdivovat Australské námořní muze-

um s replikami lodi Jamese Cooka a jiných historických plavidel, v Ottawě je pak čekala 

plavba po kanálu Rideau s výkladem o pamětihodnostech hlavního města Kanady.

culture. For example, during the contest in 

South Africa, a rail trip from Johannesburg 

to Durban was organized for them. In the 

Czech republic, a steam locomotive took the 

contenders to the “Meet and Greet” event 

at Český Šternberk castle. the departure 

point, the legendary Fanta’s coffee-house 

at prague’s Main railway Station, enabled 

the participants to enjoy the beauty of its 

“jugendstil” architecture. the good mood was 

enhanced by a band on the train, excellent 

food from Czech Airlines’ catering corps 

and of course, by liberal quantities of Czech 

beer. In Sydney the participants were able to 

admire the Australian Maritime Museum with 

its replicas of James Cook’s ship and other 

historical vessels. In ottawa they floated 

down the rideau Canal while being shown the 

sights and sounds of Canada’s capital city.

It  has also become a custom that 

representatives of the competing companies 

meet with the mayor or chief magistrate of the 

host city and, as an expression of gratitude, 

present them with a commemorative gift. 

these are sometimes models of the aircraft 

in the fleet of the airlines being represented. 

the Mayor of ottawa, Larry o’Brien, was 

given Czech crystal glass and recordings of 

Bedřich Smetana’s and Antonín Dvořák’s 

music. 

conTribuTions To chariTy

part of the money raised through participants’ 

entry fees is given to charity. In prague, some 

was donated to Stromovka park (destroyed in 

the floods) and in Sydney the recipient was 

the royal Flying Doctor Service (a medical 

organization that provides free medical 

help for everything from road accidents, 

emergencies at distant cattle ranches to 

assistance during complicated child deliveries 

in remote areas. this year the proceeds went 

to the tI-Le Loup et la poule Foundation to 

help child cancer patients.

 Singapurský pilot Keong a Cristina, 
zaměstnankyně Mexicany, se seznámili právě  
na WARR 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Letošní klání se uskuteční v Číně
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Zvykem také je, že se zástupci účastníků sejdou se starosty či primátory pořadatel-

ských měst a jako dík za jejich pomoc při organizaci klání jim předají dárky na památku. 

Mezi nimi pravidelně bývají třeba makety letadel v barvách zúčastněných aerolinií. Sta-

rosta Ottawy Larry O‘Brien dostal od Českých aerolinií navíc ještě český křišťál a nosiče 

s klasickou hudbou Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. 

příspěvky na charitu

Ze startovného účastníků se část peněz používá na charitu. V Praze to byla záplavami 

zničená Stromovka, v Sydney Royal Flying Doctor Service, lékařská služba, která bez-

platně pomáhá při nehodách na silnicích, v dolech, na dobytčích farmách nebo tře-

ba při těžkém porodu. Letos v Ottawě šel výtěžek do Fondu TI – Le Loup et la Poule 

na pomoc dětské onkologii. 

Největším přínosem akce je každoroční setkání těch, kteří se už na WARR spřátelili, 

a navázání přátelství nových. Může tady ale přeskočit i milostná jiskra, z níž vznikne do-

konce exotické manželství, jak to dokazuje svatba singapurského pilota se zaměstnan-

kyní Mexicany. Jejich syn nyní patří mezi nejmladší účastníky WARR.

pojeďte s námi do Číny

Chtěli byste prožít pár dní v jedinečné atmosféře WARR? Zúčastnit se mohou nejen za-

městnanci leteckých společností a jejich rodiny, ale i přátelé. V roce 2009 proběhne klá-

ní ve dnech 10.–15. září v čínském Hangzhou asi 200 km od Šanghaje. 

Výhodné ceny zahrnují speciální zlevněný tarif na letenky pro kategorii NON AIRLINE. 

Sportovní část, tedy běh nebo chůze na 5 nebo 10 km, je možno vynechat. Bližší infor-

mace najdou zájemci na www.worldairlineroadrace.org.

perhaps the greatest benefit of these events 

is that friends can meet annually at WArr 

to renew old friendships and form new 

ones. Sometimes, even it even deepens, as 

the  wedding of a Singaporean pilot with 

a Mexican employee proved. their son is 

now one of WArr’s youngest participants! 

come To china wiTh us

If you would like to experience the unique 

atmosphere of WArr for a few days then 

you should remember that participation is 

not limited to only airline employees and 

their families, but can also include their 

friends. the 2009 meeting will be held 

in the Chinese city of Hangzhou, about 

200 kilometers from Shanghai, between 

September 10 and 15.

Costs are kept reasonable and prices 

include the special discounted tariff for 

the NoN AIrLINe category and the 

sporting events can be omitted if desired.. If 

interested, please find more information at  

www.worldairlineroadrace.org. 


