Běh o 106 – náš ( nekonečný ?) příběh .
Někdy koncem roku 2014 jsme dostali šílený nápad – uděláme závod, závod, který bude jiný, závod,
který bude výzva …. Uděláme závod z lázní Jáchymov rovnou na vrchol Krušných hor, na Klínovec.

2015 „..nadechni se a skoč …“
V květnu 2015 se představa stala skutečností a odstartovali jsme první ročník Běhu o 106. K našemu
překvapení tento závod hned ve své 1. ročníku
oslovil skoro 50 závodníků, počasí nám přálo,
závodníci si závod užili, byli spokojeni, jak se
značením, tak s organizací, všichni nás chválili, prostě
vše se zadařilo a my byli nadšení a těšili jsme se na
další ročník, a kuli plány pro rok 2016.

V roce 2016, asi ještě pod vlivem euforie
z 1.ho ročníku jsme si na sebe ušili bič –
nestačilo nám organizovat jeden závod na
jedné trati, ale rozmáchli jsme se a kromě
klasického závodu- výběhu na Klínovec,
jsme připravili i 16km trať s cílem také na Klínovci. Kromě té zmíněné euforie jsme se tak rozhodli i kvůli
některým borcům, kteří v cíli v r. 2015 říkali „pěkné, ale krátké - něco delšího by nebylo ? “ a
v neposlední řadě také proto, že ty naše hory máme moc rádi a chceme se o jejich krásu a kouzlo
podělit.

2016 „ …. Tvrdý dopad do reality“
No ukázalo se, že jsme si ukousli příliš velké sousto a že dvě tratě pro dospělé a 4 dětské je pro tak malý
organizační tým příliš. A to i přes pomoc spousty
kamarádů, kteří nám v den závodu vždy ochotně
vypomohli (zejména na dětských tratích) a bez
kterých by to nešlo.
Zkrátka dobře, ačkoli to závodníci možná ani
nepoznali, ročník 2016 máme v paměti zapsaný
jako ročník chaosu v zákulisí, špatné komunikace,
stresu, hádek, a výsledek? FRUSTRACE. O euforii
z 1.ho ročníku jsme si mohli nechat zdát, otázkou
bylo spíš jestli bude nějaký další ročník.

2017 „ člověk míní, ale pánbů mění..“
Tu frustraci a naštvání jsme postupně vydýchali, postupně jsme se uklidnili, udobřili a
dohodli se, že ročník 2017 bude. Nicméně někteří z nás se udobřovali tak intenzivně, že
nám pak museli sdělit, že květnový termín závodu bude potřeba posunout na podzim,
protože na jaře čekají přírůstek do rodiny a budou mít jiné starosti … 
V roce 2017 se tedy běžel závod v náhradním
termínu ( v září) na náhradní trati 10km okolo
Popova. Měli jsme alespoň možnost vyzkoušet
si jiný, minimalistický formát závodu, předvést
závodníkům nový kousek našich hor. Vzhledem
k termínu a téměř nulové propagaci bylo na
startu jen 5 borců a borkyň. Nicméně kvantitu
zde vyrovnávala kvalita. Ještě jednou díky všem
5-ti statečným , kteří nás v tom nenechali.

2018 „ … a jede se dál ..“
„Poučeni průsery z minula ..“, odpočatí a opět plni elánu, jsme se vrhli do přípravy a realizace ročníku
2018. Opět v tradičním termínu (poslední květnová neděle) na tradiční trati, s třemi dětskými tratěmi
v lese nad mlýnkovým potokem k tomu.
Asi jsme se opravdu poučili z předchozích chyb asi
jsme se i něco v průběhu času naučili, ale ročník

2018 proběhl jak po másle. Opět se dostavil
ten super pocit na konci dne, kdy jsme mohli
vyhodnotit, že všechno klapalo jak má,
všichni okolo nás se usmívali (i když nemohli popadnout dech) všichni okolo se usmívali (i když nemohli
popadnout dech) všichni byli spokojení a chválili, jaký to byl super závod a že za rok poběží zas.

2019 „ Výš, dál a rychleji …aneb : S jídlem roste chuť….“
…..asi už to fakt umíme, všechno jde jakoby samo, až se jeden diví, jak je to možný, co ale neumíme a co
nám vůbec nejde, je propagace závodu. Neumíme ho dostat do širšího podvědomí, nedokážeme se
dostat přes začarovanou hranici 50-ti závodníků. Ne, že bychom měli ambice mít jednou z Běhu o 106
monstrózní akci, to vůbec ne – 100 závodníků je pro nás (zatím nedostižný) ideál.
Nicméně to, co asi umíme, je vymyslet a připravit trať a uspořádat závod. A protože to umíme a protože
nás nikdy nepustila představa delšího trailu, rozhodli jsme se letos kromě tradičního květnového Běhu o
106 znovu uspořádat Běh o 106 MAXI, tentokrát v samostatném termínu a to na podzim. Letos to vyšlo
na sv. Václava - 28. září. Trať, cca 16 km, byla krutá – jak jinak, když ji vymyslel Mira Kubín, ale krásná jak jinak, když je to v Krušných horách . Počasí – podzimní, mohlo být i lépe (ale i mnohem hůř). Kromě
počasí se na trati podepsaly někde ovce (kombinovaným účinkem kopýtek a bobků) a jinde ji zase
rozjezdili dřevaři, takže to měli závodníci ještě těžší (a dobrodružnější)
než by tomu bylo za sucha. Nicméně
všech třináct statečných dorazilo ve
zdraví do cíle, někteří navíc
neskutečně rychle. Klobouk dolů !
Podle jejich reakcí se jim závod líbil,
stejně tak i nám, takže v září 2020 se
opět poběží na přibližně stejné trati,
jen místo startu a cíle budou tentokrát
lázně a ne Penzion Jezírko. Penzion
Jezírko nám sice poskytl úžasné zázemí
a je to opravdu kouzelné místo
s obrovským potenciálem, ale
vzdálenost od Jáchymova a zřejmě i počasí měly vliv i na to, že na
doprovodný program moc lidu nedorazilo. Což byla škoda, protože připravený cattering byl mňamózní a
kapela Blue Caravan famózní  Z těch několika málo diváků, kteří přeci jen dorazili, se nikomu nechtělo
absolvovat připravenou překážkovou dráhu s jejíž přípravou jsme strávili dost času a práce, tak jsme si ji
nakonec dali za odměnu sami mezi sebou .

2020 - „ …a jak to bude dál ?...“
Takže asi tak – pomalu se chystáme na další ročníky a rádi bychom okolo závodu vybudovali komunitu
lidí, které baví sport, příroda a Krušné hory, kteří rádi běhají a nebo jen mají chuť poznat nové lidi a
podílet na něčem smysluplném. Proto také vznikla FB stránka závodu Běh o 106 a tohle povídání.

Díky že jste měli trpělivost dočíst až sem .

S vypětím všech sil sepsal : Pavel Kvapil

