
Bylo to SUPER! 
Za rok zas na 50 

Jsem rád, že je tady krás-
ný velký závod na Vysoči-
ně, protože ta Vysočina je 
na běhání a vlastně veškeré 
sportování výborná.

Každý běhá z jiného důvodu… někdo 
jen tak pro radost , někdo pro zdraví, 
pro hubnutí, někdo si chce posunout 
své hranice možností… Jsem sou-
těživý, ale nasbírané vteřiny nejsou 
ten hlavní důvod… já běhám, proto-
že miluju pohyb v přírodě, pohyb na 
čersvém vzduchu. Toto mi Běhej lesy 
dávají… díky za to že jste!!!!! Na vidě-
nou v dubnu 2018  ..

Krásná trasa, úžasný 
závod. Pěkný začátek 
celého seriálu Běhej 
lesy. Děkuji a těším se 
na Karlštejně.

Trasa byla nádherná. Bylo to 
krásně běhavý, ani nebylo 
moc bláto, takže super! Mně 
to sedlo úplně maximálně.

Děkuji pořa-
datelům za super 

závod v nádherné kra-
jině. Oceňuji skvělý nápad 
s hudebním doprovodem 
Peruánců na Americe. 

Takový zážitek se ne-
zapomíná 

Moc pěkný závod po všech 
stránkách  zajímavá trasa… 

I sanitka se záchranáři byla u jed-
noho brutálního seběhu připravená. 

Moje první Běhej lesy, doufám, 
že ne poslední!!!

První účast, ale určitě 
ne poslední, krásný závod, 

úžasná trať (23 km), a to počasí 
se Vám fakt povedlo, lepší ani ne-

mohlo na běhání být!!! Velký 
dík!!! Tak za rok!!!

Bylo to tam skvělé. Nejen 
vlastní závod, ale i tři dny 
strávené v Lednici a okolí.

Jiří Jelínek
závodník Jizerské 50 RUN

Milan Tesař
šestnácterák

Pavel Horáček
závodník Běhej lesy Lednice

Radek Švajcr
závodník Jizerské 50 RUN

Zuzana Svobodová
závodnice Běhej lesy Brdy

Eva Hrachová
závodnice Běhej lesy Bílá

Martin Koukal
mistr světa v běhu na lyžích

Barbora Kochová, vítězka 
dlouhé trasy Běhej lesy Boletice:

Šárka Grabmüllerová
závodnice Běhej lesy Karlštejn



Mně se ten projekt hrozně líbí. 
Je to o pohybu, je to o České 
republice, o krásných místech 
a jsem ráda, že je to už třetí 
ročník letos a stále se rozšiřuje. 

Chtěla jsem vám všem organizátorům moc po-
děkovat za krásné závody. Perfektní organizaci, 
vybrané trasy a vůbec skvělou zábavu během 
závodu pro všechny účastníky i třeba čekající 
zbytek rodiny. Děláte to skvěle a přeji vám do 
příštího roku vyprodané všechny trasy a jenom 
spokojené účastníky jako jsem já a zbytek mojí 
rodiny. I dcery a manžel se některých závodů 
účastnili a i od nich letí dík vám !!! Těším se na 
příští rok a jsem zvědavá na nový závod. 

Díky moc, byl to nejkrásnější 
závod sezóny. Super trasa na 
pohodu, nádherné prostředí 
a výborné zázemí. 

Díky za perfekt-
ně zorganizovaný 
závod, nemělo to 
chybu!

Zastávka u cimbá-
lové kapely byla 
super, vůbec se mi 
od tam nechtělo.

Díky za krásný proběhnutí jedinečnou 
krajinou!!! ;))) byl to můj první krosový 
závod, užil jsem si to děkuju

Šárka Strachová, mistryně 
světa v alpském lyžování

Jelena Fiala
závodnice Běhej lesy Vysočina

Radek Rybář
závodník Běhej lesy Karlštejn

Lenka Plešková
závodnice Jizerské 50 RUN 

Milan Hubáček
závodník Běhej lesy Lednice

Bohunka Mudrová
závodnice Běhej lesy Vysočina

Marcela Rambová
Lesů paní 2018

David Odnoha
závodník Jizerské 50 RUN    

Pavel Tomášek
závodník Běhej lesy Vysočina

Děkuji za nádher-
nou, i když pro mě vel-

mi těžkou padesátku. Velké 
díky bych chtěl poslat všem 
těm andělům na občers-

tvovačky 

Díky organizátorům 
a dobrovolníkům, dě-

láte to skvěle    trasa 
náročná, ale nádherná, ob-
čerstvovačky. Těším se 

na Bílou

Taky chci všem poděkovat, 
prostě super, není co vytk-
nout! Běhej Lesy je prostě 
nejlepší závod!!!!  




