Třetí víkend roku 2012 a silné jádro Louda Teamu, Pája, Geri a Louda společně s Pikim, stojí po roce
opět na startu Prvého zimného MTB maratónu na Slovensku. Tentokrát je start na silnici vedle louky
Snežienka na Železnej studničke. Letošní ročník závodu totiž Juro Jánošík a spol přepracovali do zcela
jiné podoby, než tomu bylo roky minulé, protože prý Marianka už přestala kapacitně velikosti závodu
stačit. To však znamená, že hned po startu se začíná stoupat do toho poměrně náročného stoupání
vedle lyžařské sjezdovky. Charakter trasy je diametrálně odlišný, než v roce 2011. Stručně by se dal
shrnout do pojmů: led, sníh, voda a také i spousta bláta. Tento stav ochutnáváme hned po stočení se
do lesního porostu směrem pod Chlmec. Ledové stopy střídají ostrůvky sněhu, to vše proložené sem
tam špinavými kalužemi, někdy i gigantických rozměrů jak do šířky, tak do hloubky. Piki zde předvádí
krkolomný pád, kdy za ním jedoucí jezdci volně přepadávají přes něj. Trasa vede dále pod Krásným
vrchom směrem k potůčku Vydrica. Na jednom zledovatělém místě tohoto úseku trati pro změnu letí
náhle přes řidítka Geri a silně si naráží pravé zápěstí. Podél Vydrice se pak již „tradičně“ postupně
stoupá úvozem. Tentokrát až pod Piesky, odkud začíná směrem vlevo zřejmě nejkrásnější úsek
letošního maratónu – téměř trailový výjezd po sněhu mezi stromy na vrchol Bieleho kríža. Zde je
připraveno kvalitní občerstvení některých již docela dost unavených bikerů. Za krížom následuje další
krásná lesní pasáž, celá na měkkém sněhu. Vynikající je například úsek krátkého prudkého sjezdu
směrem k potůčku, kdy po jeho přebrodění se zatáčí prudce kolmo vlevo (což se však bohužel vyjet
nedá… ). Jakmile se však sjede o pár desítek metrů níž, začíná opět těžká ledová odysea. Zatímco
Geri jede pár minut vpředu, Pája se postupně odpoutává od Loudy, který není schopen ve sjezdech
na ledových plotnách na rozdíl od Páje dostatečně vypnout mozek a tak ztrácí metr za metrem. Piki
po svém pádu okamžitě zvolnil tempo a propadává se hluboko dozadu. Nakonec se peloton dočkává
prvních „suchých“ lesních úseků až pár kilometrů před cílem. Suchých znamená, že na nich není led a
sníh, jinak jsou samozřejmě mokré až dost. Kdo zde má ještě dostatek sil, dokáže prudce zrychlit a
využít své výhody k předjetí několika soupeřů. Toho využívá například Pája stejně jako Geri, který zde
některé jezdce doslova drtí obrovskou rychlostí tu vlevo, tu vpravo. Nakonec se postupně všichni
dostávají k závěrečnému sjezdíku před cílem. Zde však čeká na trati další tvář letošní trasy – mokré
bahýnko, proložené kameny i zbytky ledových ploten. A protože je tento sjezd docela dlouhý, stávají
se bikeři postupně jakousi mokrou hroudou bláta, řítící se za občasného kvílení brzd směrem k
Železnej studničke. Za studničkou čeká ještě závěrečný silniční úsek po silnici do cíle, kde si mohou na
poslední chvíli sprintérsky založení jedinci ještě o pár pozic vylepšit své celkové umístění, čehož také
například Geri náležitě využívá. Potom už se objevuje jenom modrý cílový koberec, položený přes
cestu a za potlesku diváků nastává konec této taškařice. Takže oficiální rezultát: Geri 94/7/02:15:23,
Pája 104/10/02:17:21, Louda 137/15/02:24:05 a Piki 245/98/02:43:42. Sundání blatníků z biků těsně
před startem se nakonec v cíli jeví jako silně kontroverzní rozhodnutí… Ale nejsme z cukru, jsme
přece bikeři, takže co! Po umytí biků a jejich uložení do úschovny jdeme do „vykurovaného stanu“,
kde pokračuje perfektně zorganizovaný podnik dál. Občerstvujeme se výborným guláškem s lehce
maďarskou příchutí, dáváme chutný Staropramen a v klidu regenerujeme. Bohužel však musíme
končit dřív, než bychom chtěli, protože máme na mysli ještě odpolední cestu zpět na Moravu. Jak
však řekl těsně po projetí cílem Geri v rozhovoru na místní kameru, i kdyby příští rok tady bylo metr
sněhu, zase přijedeme! Dokonce není od věci zamyšlení, vydat se sem i na maratón letní, který je
údajně ještě mnohem atraktivnější. Nakonec snad jenom poznámka, že pro řidiče by na takové
perfektní akci mohlo být k dispozici aspoň nealkoholické pivko… 

