Devět let Mníšecké osmičky.
V sobotu 30.6.2012 byl odstartován osmihodinový maratón na horských kolech. Šlapalo
se od hospůdky Na hřišti, kde byl start i cíl. Trať vedla kolem přehrady, Fojtkou
nahoru, pokračovala přes les na Skalky (711m.n.m.) a Zaječím dolem zpět. Okruh měřil
13 km a převýšení bylo 350m. Na startu se sešlo 32 mužů a 5 žen.
Počasí připravilo závodníkům velmi těžkou trať, kde rtuť teploměru přesahovala ve
stoupání i 35 stupňů. Parno a dusno bylo k zalknutí, ale všichni se poprali s těmito
náročnými podmínkami na výbornou.
V tomto pekelném počasí si pro vítězství přijel a obhájil loňské prvenství vynikající
cyklista Spurný Milan z Varnsdorfu s jedenácti okruhy. Další skvělý borec ze Stráže nad
Nisou Herčík Míra si vybojoval jako loni druhé místo s deseti okruhy. Třetí místo také
s deseti okruhy si vybojoval „neuvěřitelný“ Bedřichovský Pepa Ibehej. V prvním kole
urazil přehazovačku a kolo donesl od přehrady až do cíle. Tady si vypůjčil z cizího kola
novou přehazovačku a celé to přestrojil. Tímto ztratil hodinu, ale svojí nezlomnou vůlí
vybojoval bednu.
Mníšečtí borci ani letos nezklamali.
10.místo Plíhal Petr (osm okruhů)
13.místo Pavlík Ivo (osm okruhů)
15.místo Tajmr Martin (osm okruhů)
29.místo Jedinák Jan (pět okruhů)
30.místo Červinka Václav (čtyři okruhy)
32.místo Rozycki Robert (tři okruhy za pouhé dvě a půl hodiny, protože pak odjížděl na
dovolenou )
Ženy se rozhodně nenechaly zahanbit a popraly se s vedrem skvěle.
Renata Faustenová z Prahy, která od roku 2008 držela traťový rekord M8 přijela,
suverénně zvítězit a zlepšila čas o dvě minuty se sedmi okruhy. Druhou příčku se šesti
okruhy obsadila Poláčková Zuzana. V boji o třetí příčku zvítězila Freiserová Eliška nad
výbornou Mníšeckou cyklistkou Lankovou Zdenou. Obě ujely pět okruhů.
Družstva byla letos dvě. Valešovci pobili Markovce.
Na kompletní výsledky a fotky se můžete podívat na www.mnisecka8cka.info
Děkuji všem, kteří mi pomáhají realizovat tento závod jak finanční hotovostí, věcným
darem tak i pomocí. Každý cyklista odcházel s hodnotnou cenou a diplomem.
Velký dík patří Milušce Holubcové, která se po celých osm hodin tohoto náročného
maratónu starala o věčně žíznivé a hladové závodníky.
Všem díky…
Grebson

