Stefan Kanda
Karlštejn

Ahoj, taky pro mne první závod. Prostě jsem vstal z postele a šel jsem si zaběhat. Takže děkuji za tu možnost si
zaběhat s tolika lidma. Vůbec mi nevadil počet. A pořadatelé: děkuji za povzbuzování, byli jste super. Mně to rozhodně pomohlo.

Pavel Mahel
Bílá, Karlštejn

Pro mě to jsou skvělé závody. Dobře organizované. Bez
tohoto seriálu bych se na ta místa nepodíval. Hodně netradiční je například start pod lanovkou v Bílé nebo proběhnutí kolem Karlštejna přes lom Amerika. Poznal jsem
spoustu skvělých lidí. Vždy se běží pěknou přírodou
Pro mě je to také posouvání mých běžeckých limitů (loni
jsme běžel Karlštejn o 10 minut déle nebo jsem běžel na
Jizerská 50 Run svůj první půlmaraton (závod přes 20 km).
Skvělý byl každý závod, který jsem letos běžel (5 závodů).
Příští rok doufám, že poběžím všechny a v září v Boleticích dostanu super cenu
Hodně se těším na příští ročník

Martina Nezmeškalová
Vysočina, Karlštejn, Jizerská 50 Run

Běhej lesy jsou pro mě srdcovka
Lokality jsou buď místa, která důvěrně znám (Jizerky, Lednice, Vysočina), nebo
ta, která mě už dlouho lákala prozkoumat…V rámci tohoto seriálu jsem běžela svůj první závod vůbec a tajila dech
při pohledu zblízka na Velkou Ameriku, no a letos jsem
v cíli Jizerek zažila zatím největší běžecké emoce – v cíli
slzy štěstí, že jsem zvládla poprvé půlmaraton… Běhej
lesy jsou prostě skvělé a díky všem, kdo se na tom podílejí

Daniela Ovesná
Vysočina

Nedá mi to a ještě jednou musím poděkovat všem, co pro
mě jako pro poslední na trati a v cíli vytvořili naprosto
neuvěřitelnou atmosféru, všichni dobrovolníci byli skvělí
a milí, plní dobré nálady (bodejť by ne, mě určitě viděli
moc rádi, když to znamenalo konec „šichty“ … Speciální
díky pro můj doprovod na kole, musel si chudák vyslechnout téměř celou moji rodinnou story a byl jste bezvadnej!!! Pro ty kdo se bojí běžet, aby nebyli poslední, můžu
vám říct – stojí to za to! A i když to neběží, a i když hodně
jdete jako já, ten pocit v cíli za to opravdu stojí! Ještě dnes
mám na tváři úsměv

Míra Hisem
Brdy

Další krásný závod ze seriálu #behejlesy a tentokráte
v #brdy, a musím říci, že se to dnes opravdu povedlo,
skvělá trať, spousta krásných kopců a počasí super původní plán s naraženým malíčkem na noze byl doběhnout
do 2:30, ale běželo se tak dobře, že jsem sám sebe překvapil
prostě dnes vskutku paráda
#running #run
#behejlesybrdy

Kristýna Daňková
Bílá

Letos jsem si zaběhla poprvé na Bílé. Byla to taková výzva, zda to vůbec zvládnu (nikdy jsem delší tratě neběžela). Co se mi líbilo, bylo nejen prostředí, netradiční start
a výjezd lanovkou až nahoru, ale také samotní závodníci
(organizátoři samozřejmě taky), kteří tě na trati, pokud už
nemůžeš, podporují a hecují, abys to nevzdával a běžel.
Zkrátka úžasná atmosféra, nelituju toho času, který jsem
tam strávila. Přestože jsem v cíli vypadala jako mrtvola
a řekla, že už nikdy víc, s odstupem času to vidím jinak
a příští rok chci běžet znova

Markéta Teplá
Vysočina

Fakt nevím, jak to děláte, ale na Vysočině byla opět nejlepší atmosféra..!
Díky za super den!

Barbora Zavřelová
Jizerská 50 Run

Na dnešní trase 50 km absolutně nejlepší občerstvovačky, co jsem kdy zažila! Na všech milí a usměvaví lidé, kteří
dodali pokaždé sílu běžet dál. Nic nechybělo, všeho dostatek
Trasa krásná, úžasný zážitek, díky všem od
Běhej lesy


Pavel „Strajk“ Doleček
Boletice

Díky ostatním účastníkům za hecování
Díky divákům za super atmosféru
Díky lesům za super trať
Díky štěstí za perfektní počasí
Díky pořadatelům za VŠECHNO!
Pro mě první závod Běhej lesy, a určitě ne poslední!

Martin Jana Lichner
Slavkovský les

Já jsem tedy běžel závod tohoto seriálu poprvé, ale určitě
ne naposled. Musím říct, že organizačně celá akce byla
perfektně zvládnutá, značení tras, občerstvovací stanice
plné k prasknutí
i kilometrové značení nemělo chybu
a to nemluvím o objednaném
počasí, které bylo ideální na běh. Myslím, že by se spousta organizátorů mohla
přiučit
= díky tedy za dnešní skvělý běh.

Kateřina Blechová
Zdravíme vás s Marcelou Kubelkovou, my jsme
ty, co doběhly úplně poslední
chceme vám
moc poděkovat za fandění před cílem, za fakt
parádní uličku podpory v cíli
a především
náš velký díky patří pořadateli, který nás svou
podporou a přítomností pomohl dostat do cíle
věřte, že jsme fakt 90 % trasy běžely
díky Běhej lesy za krásnej závod!
užijte si večer na Moravě

Gabriela Fialová
Skvělý závod… nádherná atmosféra a běžělo se úplně samo.
I počasí přálo. Krásný zážitek
běžet Jizerkami… za rok znova…

Johny Alaskan
Říká se, chceš-li být opravdu úspěšný a šťastný,
musíš dělat to, co tě doopravdy baví. Při pohledu na medaili se mi vybaví páteční mokro-zimní
párty, 1 000 šťastných běžců a tisíce okamžiků, které člověka posouvají výš Byla to jízda!
Krasojízda, která se tvrdě vybojovala! Nešlo by
to bez mého týmu, týmu kluků, kteří stavěli do
promoknutí na kost a 90 brigádníků, co nás
v tom nenechali a přes to vše se úsmívali. Třešnička?
Přes to všechno mě to neskutečně bavilo
Díky!

Lenka Tesařová
Zdravím a moc děkuji za slova chvály… Pro
nás to byla jedinečná příležitost spojit vše,
co nás baví… sport, cestování a potkávat
bezva lidi
️… Osm závodů, osm různých
destinací… nádhera… Gratulace všem běžcům a běžkyním na štafetě od Lednice po
Boletice…. Děkujeme celému organizačnímu týmu za skvěle strávený čas a super
moderování od M. Mazače…

Marketa Fišerová
Běhej lesy jsou výjimečné nejen tím, že běh
pořádají v přírodě, a to na nejlepších místech „v lese“, ale také tím, že jako pořadatelé nemyslí jen na sebe – podporují nadaci
Emil a navíc za každého běžce zasadí stromek – v tom vidím největší pozitivum… …
jen tak dál…
fandím vám a jsem ráda, že
jako běžec mohu přispět a být součástí…
…

La Clara
Díky Vám mohl i můj handicapovaný syn poprvé zažít
tu báječnou atmosféru na
závodech, které organizujete.
Děkuji ️ jste ️

Michal Bauer
Vzduch, povrch, endorfin pro mě platí. Ale taky pěkný výhled. Relax a celkem klid. Schování se do stínu
ve vedru. Běhávám většinou pomalejším tempem na
vytrvalost. A není to tak stereotypní běh jako například po cestě, která může být jen rovná a stejná.

Maria Neradova
Po tomto víkende v Beskydoch som si okrem prvej obstojnej fotky
zo svojho prvého poriadneho trailového takmer polmaratónu (ktorá
je samozrejme nie za behu, ale sediac na lanovke, lebo ako vieme,
len malé percento ľudí sa narodí s prirodzeným predpokladom bežať
a vyzerať dobre zároveň) doniesla rovno 7. miesto, takže hodlám pokračovať v začatom trende, ha! Kto hodlá začať, všetkými desiatimi
odporúčam bežeckú sériu Běhej lesy toť u našich susedov (netreba
bežať hneď 2 500 km a nechať si v cieli nachystať truhlu) (www.
behejlesy.cz), top top!

Jan Štádler
Výtky? Naprosto žádný, tohle
byla
Už jen to, že se nám nebude
všem počítat gunstart, ale reálný start-cíl. Klobouček vám všem, co jste pro nás
běžce připravili takový nádherný závod. Město je na , běhej
v Bílé
splněno na
Milan Krejčík
Protože mi Běhej lesy umožnily běžet tam, kde bych si normálně nemohl
zaběhnout, jako v Boleticích, a hlavně
jsem nasál atmosféru Jizerské 50, kterou
jsem vždy sledoval jen na gauči zabalenej v dece u televize

