
Vzpomenu a vůbec mě tenkrát nenapadlo, do
čeho jsem se to pustil. Jediná moje zkušenost      
s maratony byla z tehdejšího Nova Cupu              
v Jizerkách, který jsem jel na crossovém kole       
a pak hned na jaře z Krále Šumavy. Pak
skončil můj kluk v léčebně na vozíku, kde byl
20 měsíců. Hrozně rád jezdil na kole. No         
 a nám v tom srabu, do kterého se dostal,
najednou nezbylo nic jiného, než tam závodit
na stole s figurkama od Člověče nezlob se. Pak
už to šlo ráz na ráz. Chtěl jsem klukovi udělat 

Radek Patrák
Ředitel závodu horských kol Malevil Cup, který se v Lužických 
 a Žitavských horách jezdí od roku 2000 nejprve pod názvem

Lužická 50 a od roku 2001 už jako Malevil Cup. Radek Patrák je
hlava i srdce celého závodu. Závod miluje a závodem žije, ale
jak sám říká: „bez všech těch stovek lidí okolo, co dobrovolně

na závodě pracují, pomáhají a věnují mu svůj čas a bez mé
rodiny, která žije závodem stejně jako já, by to prostě nešlo.

Jim patří můj dík!“ 

Vzpomeneš si ještě na první ročník Malevil Cupu a jak ta myšlenka vůbec
vznikla?

Za těch více než 20 let Malevil Cup urazil značnou cestu a napsal tisíce sportovních
příběhů. Nikdo tehdy nevěřil, že takovou sportovní akci dokáže zorganizovat hrstka
odvážných pořadatelů. Jak věhlas závodu stoupal, hrstka odvážných zůstávala. Těm
patří tisíce díků! Léta plynula a popularita a prestiž závodu rostla. Díky tomu jsme
opakovaně mohli přivítat světovou maratonskou špičku v rámci UCI MTB marathon
series, dvakrát hostit mistrovství České republiky a v neposlední řadě jsme dosáhli na
náš zatím nejvyšší pořadatelský vrchol v podobě mistrovství Evropy v maratonu
horských kol v roce 2012. V tuto chvíli je Malevil Cup jedním z nejprestižnějších MTB
maratonů v České republice a respektovaným v Evropě.

Kam se Malevil Cup za ta léta vypracoval?

radost. A díky kamarádům i velkému kusu štěstí se to povedlo. Vyšlo počasí, přijeli skvělí
lidi, napoprvé 510 závodníků, kteří byli uchváceni z Lužických hor, které neznali. Trasa
od prvního ročníku vedla i na území Německa. V tu dobu nebyla Česká republika v EU,
ani v Schengenu. Startující se museli při prezenci prokázat platným cestovním pasem.
První Malevil měl neskutečný úspěch.



 

Jaký je tvůj nejemotivnější zážitek z Malevil Cupu?

Určitě mistrovství Evropy v maratonu horských kol v roce 2012. Toho roku se u nás        
 v Lužických horách stal evropským šampionem Kristián Hynek, hrála česká hymna a nám
dojetím tekly slzy proudem. Celá organizace šampionátu stála velké úsilí a hodně nervů,
ale vše se povedlo. Tohle byla třešnička na dortu.

Jak probíhají přípravy letošního ročníku?

Po loňském přeloženém ročníku a změně trasy jsme věřili, že letošní situace bude lepší.
Na jaře jsme bohužel museli učinit rozhodnutí a znovu přeložit Malevil Cup na jiný
termín, a to na 11. září. Vracíme se ale na původní trasu i s německou částí. Přichystali
jsme i nějaké novinky. Je se tedy nač těšit.



Příští rok máte znovu na Malevilu Cupu hostit mistrovství Evropy. Jak se na
to připravujete?

Ano, je to tak. Po deseti letech máme tu čest opět hostit mistrovství Evropy v maratonu
horských kol u nás v Lužických horách. Nenecháváme nic náhodě a pečlivě se chystáme.
Máme připravený nástin programu, připravenou propagaci. V červnu jsme byli ve
švýcarském Evoléne, kde jsme převzali pořadatelskou štafetu. Zajímalo nás, jak
šampionát probíhá v covidové době. Také jsme se setkali s prezidentem Evropské
cyklistické federace.

Děkuji za milý rozhovor a přeji mnoho dalších úspěšných ročníků Malevil
Cupu.
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Závod Malevil Cup proběhne 11.9. 2021. 
Závodu se může zúčastnit široká sportující veřejnost, handicapovaní,
amatéři (bez licence) a závodníci s licencí vydanou národními svazy.
Přihlásit se můžete do 6.9. na stránkách Malevil Cupu paklisport.cz nebo
osobně v prodejně Paklisport v Jablonném v Podještědí. Případně přímo na
místě při prezenci 10. a 11.9. v Resortu Malevil.
Nebo prostě jen přijďte fandit! :-)


