Nebuď z toho jelen, Behaj lesmi! Rozběhni s populárním seriálem nejkrásnější
místa slovenské přírody
V lese to s přicházejícím jarem šumí velkými novinkami. Znáš české Běhej lesy? Tak se
seznam se slovenským sourozencem Behaj lesmi! A kam tě naši bratia na Slovensku
vezmou? Těš se na Devín, Veľkou Fatru a Štiavnické vrchy. Tedy lokality nedaleko od
českých hranic. Už si na ně brousíš zuby? Registrace byly právě spuštěné na webových
stránkách behajlesmi.sk. Tak z toho nebuď jelen a ulov si své startovné i ty.
Behaj lesmi bude seriál 3 běžeckých závodů v přírodě, který tě stejně jako jeho česká verze Běhej
lesy vyláká na trasy z 80 % na měkkém povrchu a ze 100 % na čerstvém vzduchu. Ať už jsi
začátečník, nebo zkušený lovec paroží, i na Slovensku si přijdeš na to svoje. Můžeš začít u krátké
vzdálenosti 5 km na VoltaRUN, vrhnout se na střední trasu měřící přibližně 12 km a nebo si změřit
síly na nejdelší vzdálenosti okolo 20 km. Pojď hodit očko na konkrétní místa závodů!
Poprvé si slovenské lesy v rámci Behaj lesmi budeš moci zaběhnout 19. 6. 2021 v Devíně,
od českých hranic co by kamenem dohodil. Zažij i ty tuto historickou událost, poběž objevit
starodávné mýty a nadýchat se čerstvého vzduchu. Proběhneš se lesy Devínské Kobyly, která je
součástí Malých Karpat a okouzlí tě krásné lesní prostředí s výhledy do Čech i Rakouska.
Znáš nádherné lesy a hory našich východních sousedů? Druhá zastávka slovenského seriálu
proběhne 17.7. 2021 v malebném prostředí Veľké Fatry, kde se ti naskytne výhled na nejmladší
slovenský národní park Veľká Fatra a tlapky ti poběží v blízkosti dědiny Vlkolinec (součástí
světového dědictví UNESCO).
A než skončí prázdniny, naši bratia tě 21. 8. 2021 vezmou ještě na závod ve Šťavnických
vrších. Trasy tě povedou okolo mnoha krásných míst, s neodolatelnými výhledy na Banskou
Štiavnicu a typickou Kalváriu.
Chceš se s námi vydat za hranice, ať už ty svoje, nebo české? Majestátní kopce, dechberoucí
výhledy, krátký návrat do starých pověstí a bájí ti zaručí nezapomenutelný zážitek. Pojď si užít
jedinečnou a přátelskou atmosféru závodů v obklopení přírody a vyběhni vstříc lesnímu
dobrodružství. Registrace byly právě spuštěné. Ulov si své startovné číslo na webu
www.behajlesmi.sk! A aby ti z lesa nic neuteklo, sleduj Behaj lesmi na Facebooku a Instagramu.

