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„Neprohrál ten, kdo pro dosažení svých cílů udělal
maximum, co bylo v jeho možnostech a silách.“
Richard Štěpánek

Mí drazí přátelé,
dovolte mi, pozdravit Vás a těm, kteří mě neznají v krátkosti se
představit.
Jmenuji se Richard Štěpánek. Bydlím kousek od Brna v obci
Prace. Na cestu, kterou částečně představují mé ročenky, jsem
se vydal v roce 2012. K této mě přivedl sled událostí a činností
předchozích let. Historicky má cesta začala v roce 1999, kdy
dopravní nehoda a zvláště její následky rozhodly, že svůj život
budu muset zvládat jen jednou rukou. Chybějící levá ruka je
nejvíce viditelný následek této nehody a počátek událostí,
které ovlivnily můj soukromý i pracovní život.
Zpětný návrat do všech sfér života je souhrn zkušeností, které
se staly stavebním materiálem pro moji motivační činnost.
Ta se soustředí na pomoc potřebným. Motivací ve formě
vlastního příkladu, rad v podobě vyzkoušených, funkčních
praktik, nebo vedení formou osobního setkání a následné
pomoci, jsou možnosti, které mohu a předávám jednotlivcům
i skupinám.
V rukou držíte ukázku mé činnosti za rok 2021 v provedení
s názvem „Ročenka 2021.“
Obsahuje témata, která má činnost zahrnuje. Představuje
kroky, krůčky i nepatrný pohyb v činnostech, stejně jako cesty
k cílům, které se na počátku zdály nedosažitelné.
Podstatou všech mých činností, jak jsem výše napsal, je pomoc
potřebným.
Lidé po úrazech byli ti, kterým jsem byl nápomocen jako
prvním. K těmto lidem patří i jejich partneři, nebo rodiče, kteří
se často s nenadálou situací museli vyrovnat a svému protějšku
být oporou a ne přítěží.
Motivace v podobě presentace svého životního příběhu
oslovovala a oslovuje děti a dospívající ve školách, dětských
domovech, výchovných ústavech stejně jako dospělé
navštěvující mé přednášky, které dělám po celé republice.
Již několik let tvořím programy, které mají za úkol rozvíjet
a pomáhat jak jedincům, tak i skupinám. Svojí činností se
snažím podporovat i jiné projekty.
Jedním z nich je výstavba dětského hospice „Dům pro Julii,“
jehož stavba bude realizována v Brně. Dnes je v přípravách
stavby a konec by měl být v roce 2023. Ve své činnosti jsem mu
věnoval část roku 2021 a je součástí mé činnosti v roce 2022.
Horšící se vztahy mezi jednotlivci, v soužití občanů a celkový
morální úpadek společnosti je alarmující pro změnu. Jako

jednotlivec mohu pomoci omezenému množství lidí, ale je zde
víra, která je nadějí, že má práce pomůže dalším, kteří budou
mými kolegy, nebo i následovníky v práci a pomoci potřebným.
V roce 2017 jsem vydal knihu „Vzdát můžeš zítra.“ Ta pojednává
o naději. Ukazuje na skutečných příbězích, že každá situace má
řešení a my ho můžeme najít, když se rozhodneme a začneme
konat.
Tento rok vyjde moje druhá kniha s názvem „Otisk.“ Tématem
navazuje na předchozí, neboť její obsah je o uvědomění.
Tak jako v zrcadle vidíme svoji tvář, tak bychom měli hledět
i na sebe a zkoumat svůj charakter. Uvědomit si svoji hodnotu
i zodpovědnost za své činy, za svůj život i životy těch, kterým
jsme ho dali.
Myšlenkou, která provází moji činnost, je:
„Uvědomění si, že smyslem života není „ubavit se“ k smrti, ale
být hodnotným a svému okolí prospěšným člověkem, který
svým příkladem bude motivovat další.“
Jsem si vědom, že ne přijímání, ale možnost darování je to,
co člověka dělá šťastným.
Proto mi dovolte, závěrem mého úvodního slova, poděkovat
Vám za čas, který jste věnovali této ročence. Děkuji za pomoc,
kterou mi poskytujete a dáváte mi možnost pokračovat tak
v mé práci. Děkuji i Vám, kteří se rozhodnete svojí podporou
být součástí mého týmu. Své díky spojuji i s díky těch, kterým
bylo, bude, nebo je pomáháno.
Děkuji moc!
Štěpánek Richard

Pratecký park
Vše začalo v roce 2015. Tehdy sen jednoho táty, spustil dnes již
sedmý rok budování. Co to bylo za sen? Chtěl vybudovat trať pro
děti, která pomůže rozvinout jejich um jízdy na kole. Povedlo
se. Za pomoci občanů obce, se začalo budovat na nevyužité,
náletovými křovinami zarostlé ploše dílo, jehož rozsah si v té
době nedovedl nikdo představit.
Za své vzala i letitá, černá, lidmi tolerovaná skládka vyvážek
ze staveb, která nikomu nevadila a přikrývala i mnohé jiné
odpady. Pro stavbu areálu jsme využili, co se dalo a naše trať
dostala „konečnou“ podobu.
Odjelo se zde několik závodů, uspořádalo spousty akcí za rok
a my viděli, že vše co děláme, má smysl.
Slovo konečnou jsem dal schválně do uvozovek, protože tím
naše činnost neskončila. Začal se rodit další plán a tím bylo
rozšíření tratě. Povedlo se. Seriál soutěží a závodů se rozjel
znovu.

Další nápady a rozvoj na sebe nenechal dlouho čekat a my
si uvědomili, že toto místo i jeho sportoviště potřebují stín.
Zahájilo se plánování výsadby a shánění prostředků. Opět se
vše povedlo a náš již rozšířený prostor dostal novou tvář, kterou
mu dodalo 14 stromů.
Dnes již nemluvíme o „Prateckém bikeparku,“ ale o „Prateckém
parku.“ Výsadbou a dobudováním další části tratě, včetně terénních nerovností jsme dosáhli rozčlenění prostoru a
rozšíření jeho využití.
Přibylo osázení terénu keři a výstavba ohniště. Vše mělo jediný
cíl. Možnost co nejrozmanitějšího využití prostoru a možnost
setkání všech věkových skupin. Tomu se začalo vše podřizovat.
Vznikla stíněná místa pro odpočinek a vznikly volnočasové
aktivity, pro širokou veřejnost. Tento park slouží všem a byl
dobrým útočištěm i azylem v dobách vládních nařízení, která
omezovala pohyb občanů. Tady se žilo stále pod heslem:
„Ve zdravém těle zdravý duch.

Nikdy nekončící práce
Ukázkou spolupráce lidí byla výstavba naší „Pratecké salaše.“
Tato vznikla z darů a obětavé práce občanů z celé republiky.
Prateckým občanům jsme ji předali na vánoce v roce 2020.
Slavily se zde i vánoce. Vybudovali jsme pro Pratecké občany
betlém a nazvali jej poutním místem.
Celý náš park je poutním místem, kde je vítán každý, kdo
v dobrém přichází. Občané si často myslí, že zde mám nějaký
majetnický podíl a tak je ubezpečuji, že jediné co je zde mé je
vize, kterou se snažím svojí prací naplňovat.
Ptáte se, co je to za vizi? Moje vize je vybudování místa,
kde se budou potkávat generace. Místa, kde si každý
najde svoji aktivitu. Místa, kde se budou starší generace
potkávat s mladšími. Místa, které budou moci využívat
školy, školky i soukromé osoby. Místa, kde sami, nebo se
svými blízkými můžeme prožít krásné chvíle plné pohody
a zábavy. V neposlední řadě jde o místo, které by mělo být
dědictvím i poselstvím dalším generacím. Tím poselstvím by
měla být informace, že společně dokáží víc, než každý sám

a že nesobecké jednání je šancí pro růst jak jedince, tak celé
společnosti. Moje vize se plní, neboť Pratecký park vzkvétá a
roste jak do velikosti, tak do využití. Čeká nás ještě spousta
práce, protože tato výstavba je nekonečný řetěz nápadů a jejich
realizace. Výsledky i ohlasy mi však říkají, že jdeme správným
směrem.

Pěšky kolem zeměkoule
Akce plná naděje
O cestě, která již začala - Pěšky kolem zeměkoule
Jak těžké je zorganizovat a zabezpečit akci ví jen ten, kdo něco
podobného někdy dělal. Jak jednoduché je akci zničit ví ten,
kdo má takovou moc. Stačí slovo a můžete si svoji práci, snahu
i čas vynaložený spolu s prostředky klidně dát za klobouk.
Vzhledem k tomu, že si vážím svého času a chci lidem přinášet
radost, nemohu si dovolit, abych lidi zklamal a svým časem
mrhal.
Musel jsem reagovat na nepřehlednou a chaotickou situaci,
která v době jara 2021 panovala v naší zemi.
Lidé bičovaní informacemi různé kvality, které jim více ubližovaly, než pomáhaly, ztráceli chuť do čehokoliv. Mohl bych
se rozepsat o všem tom, co kolem panovalo, ale není mým
úkolem děsit lidi. Pasoval bych se tak do role dalšího honáka,
který jen neúčinně práská bičem.
Raději jsem se snažil dát problesknout hřejivým paprskům víry
v člověka a selský rozum.
Říká se, že ve zdravém těle zdravý duch a já přidávám, že je
třeba jej nejen pěstovat, ale i udržovat. To platí pro všechny lidi.
Jak to mají zvířata nevím, ale myslím, že to bude s tou úměrou
zdraví a životaschopnosti podobně, pokud se nebudu rozepisovat o jejich duši. Nevím, jestli nějakou mají, ale mohu v to věřit.
Ať je to jak chce, ať po nás kdo chce, co chce, zdraví nám nikdo
nezaručí, stejně jako nám nikdo nezaručí, že to či ono, je to ono.
V této, říkejme jí, jak chcete, době jsem si dovolil uspořádat
cestu kolem světa a to po jejím obvodu. Pozval jsem na ni celou

obec Prateckou a jsem upřímně zvědav, jak dlouho nám bude
trvat. Podstata celé akce byla v časově neohraničené výzvě
a způsobu jejího provedení.
Délka tratě je 40 075 km a všem bylo jasné, že se nikam nepůjde, protože po rovníku se všude jít nedá. Náš Pratecký park
nám poskytl cestu. Formou vytyčeného, změřeného okruhu
jsme se vydali na cestu.
Vytvořili jsme 500 m dlouhý okruh. Libovolný občan naší
a klidně i jiné obce mohl a může obejít libovolný počet okruhů,
který nám zapsal na lístek a vhodil do schránky.
Okruhy měníme, aby celá akce byla zajímavější. Ze začátku
akce byl samozřejmě zájem velký, postupem času se účast
ustálila, ale stále nám občané přidávají kola a my se tak postupně blížíme k cíli. Tato akce je možností, jak odpovědět na
otázku typu: „Jak? Kde? Co? Kdy? Kolik? Kudy? atd.
Dali jsme lidem šanci začít a vydržet za jakýchkoliv podmínek.

„Pratecká“ výzva
Od 13. 3. 2021 vyrážíme
Pěšky kolem zeměkoule
Účelem naší výzvy je podpora zdraví a zdravého životního stylu. Do
určité míry nabízíme nepřímo i možnost psychické úlevy od
nahromaděného psychického napětí. Chceme upozornit na důležitost
udržování dobré tělesné kondice. Právě dnes, kdy kde kdo mluví a
stále jen mluví, chceme méně mluvit a slova zhmotnit ve skutky. Bez
ohledu na minulou, současnou, stejně jako budoucí situaci platilo,
platí a bude platit, že pozitivní myšlení, ve spojení se zdravým
životním stylem, vytváří zdravého ducha, jenž je nedílnou součástí
zdravého rozumu.
Ke zdravému životnímu stylu patří pohyb. Jeho nejpřirozenější a všem
nejbližší formou je chůze a proto jsme se rozhodli zeměkouli obejít. Na
každém z nás pak bude, jestli budeme zase jenom mluvit, nebo
začneme něco dělat.
Naše výzva je podanou rukou všem bez rozdílu barvy pleti, vyznání,
národnosti, orientace jak sexuální, tak politické i způsobu ochrany
dýchacích cest. Prostě pro všechny, kteří chtějí.
Vezměte rozum do hrsti, něco na sebe a kdykoliv vyjděte.

Každé kolo se počítá!!!

(Ve zdravém těle zdravý duch)

PRATECKÉ UFO
Všichni zpět do ulic
Přiznám se, že mě velmi přitahoval disgolf. Jsem přesvědčen,
že je to dobrá volnočasová aktivita, které se může účastnit
v podstatě každý člověk, který je schopen hodit talířem.
Dokážu si zde představit věkově neomezenou klientelu,
uspořádání turnajů jak mezi jednotlivci, tak mezi skupinami,
školami atd. Vhodně sestavenou trať je možné absolvovat i pro
lidi s handicapem.
Co mi tedy bránilo zbudovat něco takového? Jako vždy to byly
finance. Rozpočet na mnou plánované hřiště činil částku kolem
120 000,- Kč. Cena se odvíjela od jeho provedení. Nápad dobrý,
jen ty finance nebyly.
Mé druhé přiznání se bude týkat pneumatik. V tom co je
označováno za odpad, já vidím kreativní materiál. Bohužel
různé vlivy nemají zájem na dalším využití ojetých pneumatik. Zkostnatělost, složitá legislativa a často i lenost je příčinou toho, že místo toho, aby se podporovalo využití „odpadu“
v podobě použitých pneumatik, podporuje se jejich zbytečná,
často neekologická likvidace. Místo toho aby dále sloužily,
jsou likvidovány a tam, kde mohly sloužit, dodáme (zbytečně)
další prvky, které po čase navyšují množství odpadu. Málo
kdo si uvědomuje, že pneumatika je nejvíce škodlivá v době
jejího používání, kdy se jejím opotřebováním uvolňuje odpad
do krajiny. Pneumatika není odpad, pokud je využívána ať už
jako stavební, konstrukční, nebo dekorativní prvek. Zkuste
však na toto téma mluvit s úředníky, nebo s ekology, s různými
hnutími atd. Pochopíte, jak je smutné, že zde není ani snaha,
natož tak vůle přemýšlet, nebo něco dělat. Zkušenost mi velí:
„Neptej se a na základě svého vědomí a svědomí konej.“
Kdybych konal podle nesmyslných příruček, pouček a tabulek,
dodnes by náš park nestál. Možná by zde vzniklo z magického
a všemocného slova „dotace,“ to předražené sterilní prostředí,
které vidíme všude kolem v různých stavech a provedeních.
My jsme v našem parku dali odpadům novou tvář a jejich
„život“ povýšili na smysluplný. Žlutá hlína, která je rovněž
úředně zařazena do kategorie odpad a měla by končit
na skládce, se stala pro svoje vlastnosti nejlepším přírodním
materiálem pro stavbu tratí. Pneumatiky se staly zpevňovacím
prvkem pro břehy s možností růstu vegetace a výsadby. Navíc
tvoří bezpečnostní prvek v prostředí, kde může dojít k pádu.
Tak bych mohl pokračovat ve výčtu možností, využití a smyslu
dále, ale to není potřeba. Slova budou vždy jen slovy, pokud
je svými činy nezhmotníme.
Svého snu jsem se nepustil. Napadlo mě jak si vyrobit níz-

konákladové hřiště. Pomocníkem mi byly opět pneumatiky.
Vyrobili jsme koše na tuto aktivitu z pneumatik. Jednoduše
jsem spojil tři k sobě a dal jim barevný design. Bylo to geniální v dostupnosti, proveditelnosti, jednoduchosti a variabilitě.
Výsledek je srovnatelný s jakýmkoliv drahým i předraženým
hřištěm. Tím výsledkem je pohyb v přírodě, radost ze hry,
společně strávené chvíle, možnost kreativního využití a v neposlední řadě dosažitelnost občanům.
Řádově nás celá výstavba vyšla do 2000,- Kč. Ty byly použity
na štětce, spojovací materiál a ekologické barvy.
Největší přínos je rozšíření možností volnočasových aktivit pro
jednotlivce i celé rodiny s časovou neomezeností. Chyběl už jen
název. Tak vzniklo „PRATECKÉ UFO,“ se svými pravidly i prostorem.

„Pratecké UFO“
Lidé mají rádi senzace, tedy alespoň v nadpisech. Toto je zpráva, která může být
pro někoho senzací. U nás v Praci UFO můžete nejen vidět, můžete si jej i
zahrát!
Lovcům senzací jsem možná sebral vítr z plachet, ale zvědaví i zvídaví čtou dál.
Není to tak, jak to vypadá. Jde o volnočasovou aktivitu, která je pro zájemce
vytvořena na našem bikeparku.
Někde hrají fresbee, jinde discgolf a u nás hrajeme „Pratecké UFO.“
Na ploše našeho parku bude vytvořeno hřiště pro tuto aktivitu.
Bude ho tvořit daný počet stanovišť, mezi kterými se budete pohybovat dle
určeného pořadí. Cíl je jednoduchý: projít s co
nejmenším počtem hodů celé hřiště.

Hra má dvě obtížnosti a vy si
můžete vybrat:

a, platný pokus je ten, kdy se disk dotkne překážky
b, platný pokus je ten, kdy disk zůstává uvnitř
překážky
Pravidla jsou jednoduchá a hrát může celá rodina. Jde nejen o hru, ale
především o pohyb na čerstvém vzduchu a příjemně strávený čas.

„Pratecké UFO“ startuje 20.3. 2021 od 10.00 hodin.
Nejde o hromadnou akci. Termín startu je termín, od kdy si tuto hru budete
moci přijít zahrát!
Disky pro hru, stejně jako pravidla budou v „Pratecké Salaši.“
PŘEJEME PŘÍJEMNOU ZÁBAVU

Velikonoce na Pratecké salaši
Všichni zpět do ulic
Jako David vystoupil před Goliáše, tak si stouplo malé kuře
před všude se rozprostírající strach a pozdravilo jej tím nejroztomilejším způsobem:
„Veselé velikonoce.“
Jak ukázat cestu lidem, kteří neví? Jak podat pomocnou ruku
těm, kteří se bojí? Jak upevnit nejisté? Otázky, které by mohly
být samostatnými tématy. V době, kterou nechci jmenovat,
a označím, ji jen časovým údajem – jaro 2021.
V tuto dobu bylo více než potřeba ukázat lidem cestu a povzbudit je. Otevřít bránu prostoru a nechat je natáhnout čerstvý vzduch do plic. Vyděšená, zmatená a pomalu se dělící
společnost, více než rány informačního biče potřebovala
náruč povzbuzení a kytici úsměvu. Vzhledem ke skutečnosti,
že s lidmi pracuji několik desítek let, mohu posoudit celkové
vyhasínání potřebného nadšení a empatie.
Jako pořadatel, organizátor a motivační pracovník vidím, jak
s přibývajícími léty chybí naší společnosti přirozený stimul,
chuť, nebo zapálení pro věc. Lidé se naučili platit za chvilkové
prchavé prožitky, které mají vnést vzruch do stereotypu jejich
životů.
Děti vyrůstají vedle svých rodičů, jejichž hlavním problémem
je kam s nimi?
Promiňte mi tu skepsi, ale kdo nehledí pravdě do očí, lže sám
sobě a věřte mi, že není nic horšího, jak přistihnout sám sebe
při lži.
Jak už jsem psal, čas je příliš drahý na to, abychom jím mrhali a nemáme ho tolik, abychom stihli vše, co bychom chtěli
stihnout. Vědom si této skutečnosti, plánoval jsem své akce
pod heslem: „Vlk se nažral a koza zůstala celá.“
To znamená, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce lidí.
„Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby.“
Já chtěl a našel způsob. Akci, která trvá jednu až dvě hodiny
jsem natáhl na 5 hodin.

Pokud se někdo zamýšlel nad mými akcemi, musel vidět
přemýšlení nad vším, co jim může prospět, stejně jako co je
v našich silách.
Pokud někdo vydává nějaká nařízení (o kterých si může každý
myslet, co chce) je dobré o nich vědět a vyhnout se případnému
střetu, který by vzhledem k síle protivníka (prosím nepleťte si
sílu se spravedlností, logikou, opodstatněním nebo pravdou),
zřejmě odskákal nějakým tím šrámem.
Proč bych si dobrovolně ubližoval? Proč bych ubližoval jiným?
To jsou otázky, které by měly napadnout každého, ale proč
bych měl nechat ubližovat jiným? To už je otázka, kterou se
mnozí nezabývají. No vidíte, já ano. Proto jsem zorganizoval
akci s názvem „Veselé velikonoce.“
Děti, by měly být dětmi. Neměli bychom chtít z nich mít
předčasně dospělé. Děti si nezaslouží sedět doma a nebýt
s kamarády. Dětství to je příroda, hry, kamarádi a touha
po dobrodružství, stejně jako získávání vědomostí, zručnosti
a zkušeností. S tímto vědomím jsem dal široké veřejnosti
možnost:
„Přijďte se pobavit se svými dětmi do našeho parku. Pojďte
ven a přivítejte jaro, nebo oslavte jeden z nejvýznamnějších
křesťanských svátků. Zkrátka a dobře žijte!“
A lidé ožili a žili. Mnohá stanoviště s velikonoční tématikou
rozzářila nejen dětské, ale i dospělácké obličeje. Ne, každý
nemůže být dobrý učitel, řidič, kuchař, lyžař, běžec atd.,
ale můžeme každý dle svých možností být pro společnost
přínosem, pokud svůj potenciál využijeme v její prospěch.
Velikonoce v Praci, pro ty co přišli, byly šťastné, veselé
a barevné. Tak jak se na svátek jara sluší a patří!!
Znali jsme cíl a našli k němu cestu. Snažili a snažíme se být zde
pro ty, kteří nás potřebují.
Má to smysl!

Šťastné, veselé a barevné!

Tímto obec Prateckou zveme v sobotu 3.4. 2021
od 10 do 15 hodin na malou velikonoční show pod názvem:
.Přijďte kdykoliv od 10 do 15. hodin na Pratecký

bikepark. Bude zde nachystán zábavný program pro děti,
jehož tématem budou velikonoce.

Jaké hry a dovednosti na vás čekají?
- jak se vejce do salaše dostalo
- kolik vajec odnese tvůj králíček
- o nejhezčím vejci
- nezbedná pomlázka
- let na vaječnou planetu
- stejně jako hry pro vaši hlavinku

Pro všechny malé účastníky máme nachystanou sladkou odměnu!!
Po celou dobu bude zde rozdělán oheň. Pokud budete mít zájem,
můžete si zde na ohni připravit vámi přinesené pochutiny.

Na závěr ještě jedna výzva:

Pojďte s námi rozzářit velikonoční pomlázku. Přineste vámi ozdobené
velikonoční vajíčko (výfuk) na stužce.
Zavěsíme jej společně na pomlázku.
Těšíme se na Vás!!

!24 hodin v pohybu
Všichni zpět do ulic
Všeobecně platí, že pokud chceme, aby něco fungovalo,
musíme se o to starat a tím podporovat funkčnost a životnost
čehokoliv.
To platí i o výzvách. Nestačí jen vyhlásit „Cestu kolem
zeměkoule,“neboť o průběhu takové cesty se musí informovat
a je potřeba ji podporovat. Když jsem vyhlásil 13. 3. v 10 hodin
start cesty kolem zeměkoule, netušil jsem, jak dlouho bude
trvat, ani kolik lidí se jí zúčastní. V podstatě mi to bylo jedno,
neboť touto aktivitou jsem naplňoval svoji ideu projektu:
„Všichni zpět do ulic.“
Podpůrnou akcí byla moje výzva, kterou jsem vyhlásil na 29.5.
Nic takového zde ještě neproběhlo a tak bylo potřeba to zkusit.
Časový úsek 24 hodin, po které měla probíhat tato výzva, mělo
být jedním velkým setkáním.
Tato akce byla součástí mé snahy o sblížení občanů a ukázkou
jedné z cest k nápravě nebo obnově lidského soužití a vztahů.
Věřím, že komunikace, setkávání, účast na společných akcích
i při budování je cesta k sobě nejen v naší obci, ale i v ostatních.
Bylo to krásných 24 hodin. Kolik různých lidí se zde vystřídalo. Místní i přespolní nám nejen fandili, ale i věnovali kola do
celkového součtu. Tak jste zde mohli potkat rodinu, která si
udělala zpestření své vycházky, manželské páry, sportovce, lidi
venčící psy, děti s rodiči i lidi důchodového věku, kteří nás přišli
třeba jediným kolem podpořit.
Přínosným zpestřením bylo i večerně-noční hraní party kamarádů, kteří se zde sešli, aby oživili atmosféru večerních kol.
Kytary, buben i flétna, zde zněly do nočních hodin a s plameny
ohně vytvářely pro mnohé zapomenutou, nebo i často
nepoznanou atmosféru posezení u táborových ohňů. Noc
proběhla hladce a v neděli ráno 30. 5. v osm hodin, byla akce
oficiálně ukončena.
Mohli jsme sčítat a bilancovat a tady jsou výsledky v číslech.
Během naší 24 hodinové výzvy jsme ušli celkem 746 kol!
To je při délce kola 550 m 410,3 km. Je to moc, nebo málo?
Na tuto otázku jednoznačná odpověď neexistuje a v podstatě

není ani důležitá, neboť podstata akce spočívala v setkání
ne v dosaženém výkonu.

„Ať jsi synek, nebo dcerka, přijď protáhnót si
svoje perka. Můžeš být i třeba děcko, počítáme
totiž všecko!“
Kolik může člověk ujít za 24 hodin kilometrů?
Záleží na kondici.
Kolik kilometrů se dá ujít za 24 hodin?
Záleží na počtu chodců.

Přesně toto je smyslem naší akce

„24hodin nonstop chůze na bikeparku“

Výzva:

Hledám 24 chodců, běžců, kteří vytvoří štafetu. Každý má před sebou 60 minut
pohybu po vytýčené trati. Tato štafeta slouží pro 100% pokrytí doby 24 hodin.
Nahlaste se přes náš fb „Pratecké hrby,“ nebo email: 93richard@seznam.cz, nebo
tel: 608 766 546
Uveďte: jméno, hodinu, kterou byste chtěli jít a kontakt na vás.

Přijít může kdokoliv kdykoliv a svými koly přispět k co nejlepšímu
výsledku. Čím více se nás během 24 hodin zapojí, tím více kol ujdeme.

Vyhlašujeme i tipovací soutěž:

Kolik kol se ujde během této akce? Své tipy nám pošlete na kterýkoliv
kontakt do 29.5. 8.00 hodin. Soutěžíme o ceny!!
Nejlepší tři tipující budou odměněni.

Den plný pohybu
Otevření cyklostezky
Otevření cyklostezky
Pokud chcete pracovat s lidmi,
musíte je nejdříve získat. Nejlepší,
nejpevnější, nejhodnotnější, ale
také nejzdlouhavější způsob je
vlastní příklad, nadšení a samozřejmě účast.
V okolí mého bydliště vzniká nová
síť cyklostezek, která propojuje
vesnice. Myslím, že občanům dává
možnost bezpečného pohybu
za každého počasí. Sledoval jsem
její výstavbu a popravdě ji využíval
již od první skrývky zeminy. Firma
dodržela termín a cyklostezka
mohla být nejen předána, ale i oficiálně otevřena.
To byl impuls pro zorganizování
slavnostního otevření. Součástí
byla i slavnostní vyjížďka občanů.
Když už zde byl takový významný
den, dali jsme mu doslova sportovní náboj.
U příležitosti slavnostního otevření jsme na ní uspořádali závod
na koloběžkách.
Nazvali jsme jej
„Pratecké kilo.“
Jednalo se o závod na 100 metrů.
Podstatou nebyl výkon, ale zážitek
z koloběžek a společně stráveného
času dětí a dospělých.

Přijměte pozvání na slavnostní otevření
cyklostezky spojující obec Prace se světem
okolních cyklostezek.

18. 9. 2021 v 10.00 hod

Zveme všechny občany naší, i okolních obcí k účasti
na slavnostní vyjížďce, která proběhne v úseku
Prace-Kobylnice

Vyjíždíme z Prace po symbolickém otevření, které bude znázorňovat
přestřižení pásky. Tento slavností den bude ve znamení pohybu.
Připravili jsme pro vás program, kdy si můžete zasoutěžit, pobavit
se a strávit tak příjemný čas ve společnosti stejně naladěných lidí.
Pro účastníky je připraveno malé občerstvení.

Program tohoto dne:

10.00 hod. - Slovo starosty Obce Prace
10.15 hod. - Přestřižení pásky a slavnostní vyjížďka
13.00 hod. - „Pratecké kilo“ soutěž o nejrychleji ujetých 100m na koloběžce. Bude

probíhat na rovném úseku cyklostezky v místech nad potokem. Koloběžky máme
připraveny. Zveme všechny od nejmenších až po nejstarší. Můžete přijít i fandit! Pořádáme
ve spolupráci s firmou Kostka kolobka.
15.00 hod. - startujeme „Prateckou těžkou hodinu.“ Cyklo-závod, který startuje
premiérově na nové cyklostezce a po té se přemísťuje do areálu Prateckého parku, kde
budou borci kroužit hodinu po vytýčeném okruhu. Sraz závodníků je na začátku
cyklostezky v Praci. Presentace v místě startu od 14.00 hodin.
17.00 hod. - vyhlášení výsledků – areál Prateckého parku („Pratecké kilo“, Pratecká
těžká hodina“)
Odpoledne si můžete zpříjemnit v Prateckém parku opékáním přinesených pochutin na ohni, který
zde budeme pro vás udržovat od 14.00 hodin.
Akce se koná pod záštitou obce Prace. Startujeme za každého počasí.
Těší se na vás tým pořadatelů.

O několik hodin později v areálu „Prateckého parku“ jsme
odstartovali závod:
„Těžká hodina,“ v kategorii cyklo.
Znovu jsme rozpohybovali naši obec a pozvali všechny k prožití
společných chvil. Byl jsem mile překvapen i skladbou závodníků. Tak se stalo, že zážitek byl umocněn o setkání generací,
což je jeden ze smyslů mých projektů.
Cyklostezka je otevřená, využívaná a je přínosem. Přesně jak
to ve své řeči řekl pan starosta ing. Jan Vovesný, který po shr-

nutí technických dat popřál nám všem: „Ať nám cyklostezka
slouží a přispěje k upevňování našeho zdraví.“ Já bych přidal
ještě větu z jiné planety: „Kéž by síť cyklostezek vybudovaných
i plánovaných, propojila lidi mezi sebou a ti díky vzájemnému
setkání v sobě znovu objevili podstatu lidství, kterou není
závist, sobeckost, bezohlednost, arogance a nadutost, ale láska k bližnímu.

Tři akce za jeden den
Otevření cyklostezky

Pratecké kilo

Těžká hodina

Jak se stát legendou
Legenda závodu 1000 miles Adventure
Letošní rok jsem se rozhodl zúčastnit závodu 1000 miles v jiné
pozici, než je ta závodní. Mým cílem bylo přiblížit lidem a to
i těm mým nejbližším jak vypadá zákulisí takového závodu.
Rozhodl jsem se, stát se součástí organizačního týmu. Přijal
jsem roli pomocníka, sběratele zážitků a příběhů na trati.
Znát tento závod i z jiné perspektivy, bylo přínosné i pro moji
práci, kterou je práce s lidmi. Poznal jsem práci dokumentaristického týmu, pomocných stanovišť i samotných organizátorů.
Popravdě jsem vůbec netušil, co mi letošní rok na závodě 1000
miles přinese. Již setkání se závodníky na startu a při prezentaci bylo skvělým zážitkem. Tentokrát jsem dal pocítit atmosféru
závodu i své rodině. Moje žena i dcera, byly součástí našeho
týmu, který putoval po trati, sbíral fotografie a příběhy. Několikadenní deště, nás donutily, zastavit se domů. Jaké bylo mé
překvapení, když jsem zjistil, že závod vede za naší vesnicí.
Letošní ročník byl totiž poznamenaný vládními nařízeními
Slovenské republiky a tak organizátoři museli trať doslova pár
hodin před startem přetrasovat. Tak se stalo, že se závod dostal

až za naši vesnici. Na můj dotaz, jestli to organizátoři věděli,
jsem byl ubezpečen, že ne. Trať totiž byla trasována od stolu,
bez předchozího projetí.
Okolnosti a události způsobily, že jsem byl u jednoho
z proklínaných úseků závodu. Většina tratě v našem okolí byly
polní cesty, které se po dešti proměnily v neprůjezdná bahna.
Několikrát denně jsme vyráželi na trať v našem okolí, abychom
potkali závodníky a nabídli občerstvení, nebo povzbuzující
slovo. Psaní reportů z trati, stejně jako dojmů závodníků, se
stalo jednou z možností šíření informací o prožitcích závodníků
i závodu samotném.
Závěrečná afterpárty byla pro mě dalším překvapením, které
mi letošní závod 1000 miles připravil. Společně s ještě několika
závodníky jsem stanul na stupni vítězů. Letos byla zcela nově
vyhlášena kategorie „Legenda závodu.“ Tou se stal každý, kdo
v tomto závodě již sedmkrát odstartoval. Jsem rád, že mých
sedm startů bylo korunováno sedmero úspěšným projetím cíle.

1000 miles Adventure jinak

Kostka adventure nejen baví, ale i pomáhá
Když stroj udá směr
Kostka Adventure
„Pro nás dobré jen to nejlepší,“ řekl Tomáš Baťa
Hledání toho nejlepšího, nebo alespoň nejoptimálnějšího. To je
motor, který pohání vůli jít dál i když vše není nejoptimálnější.
Letošní rok spatřila světlo světa má idea. Koloběžka pod názvem R93 PROTOTYPE.
Na realizaci mých představ se podíleli odborníci, výrobci, dodavatelé i konstruktéři všech potřebných odvětví. Aktivita
Kostka Adventure je jednou z činností, která má spojit zážitek
a přírodu. Přitom dát člověku pocit svobody, uvolnění a vzbudit
v něm touhu, prožít vše znovu.
Spojili jsme profesionalitu výrobce firma Kostka-kolobka s.r.o.,
výrobce kol Kastar- WHEEL, firmou AZUB, zástupcem firmy
„Son“ a spoustou dalších lidí, kteří stojí za tímto zhmotněním.
Aktivita „Kostka Adventure“ již existuje a letošní rok by měla
být viděna i nezasvěceným.

Tábor plný „Adventure“
Koncem prázdnin jsme byli pozváni jako doprovodný program
pro tábor dětí a dospělých. Zapůjčili jsme si od obce Prace stan,
naložili flotilu koloběžek Kostka Adventure + 2 pro malé děti
a vyrazili jsme.
Týden plný dobrodružství bez elektřiny a vodního řádu. Dokonce
zde nebylo ani pokrytí signálem a místo splachovacího, suchý
záchod. Louka ukrytá mezi lesy a poli s nedalekým rybníkem
poskytla sedmidenní azyl necelé padesátce účastníků.
Účastnili jsme se programu, učili jezdit zájemce na koloběžkách
jak po cestách tak necestách. Společné vyjížďky s instruktáží
jízdy, vhodnosti oblečení i obutí sklízela své úspěchy. Po pár

dnech si zájemci sami i ve skupinkách užívali této aktivity.
Vyvrcholením byl závod, jehož trať jsme vedli všemi delikatesami, které nám příroda nabízela. Vzhledem k častým dešťům
o prověření, prověřených strojů stejně tak závodníků nebyla
nouze.
Tato osvěta přinesla nezapomenutelné zážitky mnohým. Jsme
zváni i na letošní rok. Věříme, že tak jako v roce 2021 to bude
pro někoho opakování, pro někoho nová a my věříme, že nezapomenutelná zkušenost i zážitek.
Letošní rok nás s Kostka Adventure čeká nejedna akce a my
věříme, že každá bude patřit k těm nezapomenutelným.

Mobilní hospic Strom Života
Pomoc a podpora
Šíření myšlenky je způsob práce, kterou mohou začít velká díla.
Lidé celkově potřebují osvětu v mnoha oblastech. Nedílnou
součástí našeho života je stáří. To nás může zaskočit svým
nečekaným průběhem. Častokrát se stane, že zůstáváme
odkázáni na pomoc druhých. Přesně toto téma by mělo
být součástí výuky. Stáří není nemoc, je to přirozený vývoj
našeho života. Děti od raného věku by se měli setkávat se
staršími občany, aby tak nevznikala bariéra, která se staví mezi
generace.
Přijal jsem pozvání aktivně se účastnit podpory Mobilního
hospice Strom Života.

Dva mladí lidé, Honza a Bára, se rozhodli, svojí jízdou
na koloběžkách šířit informaci o tomto zařízení a pomoci
získat prostředky na jeho provoz. Slovo dalo slovo a já s nimi
absolvoval jednu z etap.
Každý den se jel symbolicky za jednoho pacienta, jehož příběh
byl zveřejněn. 6 dnů na cestě Honza s Bárou šířili informace
a podařilo se jim získat částku 230 000,- Kč. Je skvělé, potkávat
mladé empatické lidi. Rád jsem tuto snahu podpořil a věřím,
že jsme se neviděli naposledy.

Dětský hospic “Dům pro Julii”
Pomoc a podpora
Na jaře roku 2021, mi byla položena otázka, jestli bych nepodporoval svými aktivitami provoz a nákup zařízení dětského
hospice s názvem „Dům pro Julii.“
Začal jsem komunikovat s organizátory tohoto projektu. Tato
myšlenka i představení projektu mi dalo smysl a já začal pracovat na pomoci tomuto Bohulibému projektu.
Kde vznikla myšlenka tohoto projektu.
Vše to začalo smrtí malé Julinky https://www.dumprojulii.
com/julincin-pribeh
Je to smutné, je to osud? Na tyto a jim podobné otázky odpověď
neznáme, ale víme, že je to život. Mohli bychom se ptát, co je to
za život? Jsou to životy mnoha rodin, které ve svém soukromí
žijí život s nejistotou zítřků. Nejsou na prvních stránkách
médií, ani s nimi nejsou vedeny rozhovory a přesto by mohly
být mnohým rodinám i lidem příkladem. 24 hodin denně jsou
připraveni být tady pro svoje dítě s vědomím, že zítra může
být vše jinak. Nikdo však není bezedná studnice energie.
Jako v každé studni může dojít voda, tak může dojít energie
v člověku. Chvíli to trvá a záleží na mnoha okolnostech, kdy
znovu tuto energii může začít čerpat.
Je dobré vědět, proč vzniká zařízení, které má pomáhat lidem,
bez jejichž péče nejsou jejich děti schopny žít. Proto „Dům
pro Julii“ není koncipovaný jako dům s chladnou tváří, kde
se zabydlela smrt, ale jako rozkvetlá louka, jenž představuje
svět přizpůsobený těmto dětem a jejich potřebám. Louka pro
děti a zároveň park, kde se mohou potkat lidé, jejichž život
je v něčem podobný. Lidé, kteří přijali danou situaci, kterou
je zdravotní stav jejich dětí. Lidé, kteří se plni lásky ke svým
dětem, naučili žít život dle často nevyzpytatelných pravidel.

Možná po přečtení těchto řádků, možná to byl příběh malé
Julinky a možná to bude další vaše hledání informací, které
dá pochopit, proč jsme se rozhodli být nejen šiřiteli informace
o této oáze pro potřebné, ale i pomocníky při její realizaci.
Toto zařízení má nabízet odlehčovací služby pro dlouhodobě
pečující rodiny, stejně jako možnost prožití terminálního stádia
(konečná fáze života) dětských pacientů, u nichž to doma není
možné.
Pro koho se buduje takové zařízení? Pacienty se stávají děti,
u nichž je velmi pravděpodobné, že se nedožijí dospělého
věku. Tyto děti trpí různými vrozenými vývojovými vadami,
metabolickými poruchami, kombinovaným postižením nebo
neurologickými diagnózami. Zároveň je plánované jako místo
pro setkání rodin, které čelí stejné výzvě osudu.
Dům pro Julii bude vystavěn v Brně na Kociánce. Město Brno
poskytlo pozemek, který se nachází v rozlehlém areálu domova
pro seniory Kociánka. Dále nabídlo pomoc, pro získání dotací
na výstavbu. Proč tedy sbírky? Všechny tyto sbírky a dary jdou
na vybavení a provoz tohoto zařízení, což představuje nemalou
část rozpočtu. Tento dům a jeho provoz bude i do budoucna
závislý na darech sponzorů i jedinců.

Jsou věci, které nezměníme.
JSOU VĚCI, KTERÉ DOKÁŽEME
ZVLÁDNOUT JEN SPOLU.

ZDE MŮŽETE PODPOŘIT
VÝSTAVBU A PROVOZ DĚTSKÉHO HOSPICE
DŮM PRO JULII V BRNĚ
Letáky s bližšími informacemi stejně jako pokladničku najdete uvnitř naší provozovny.

Dětský hospic je místem, kde zkušení zdravotníci, pečovatelé, sociální pracovník,
duchovní, psycholog, a další poskytnou tu nejlepší možnou péči v těžkém období.
Tým Domu pro Julii bude nabízet péči odlehčovací pro dlouhodobě i krátkodobě
pečující, i možnost prožití terminálního stádia onemocnění, když doma to není z
jakýchkoliv důvodů možné.

Jsme rádi, že můžeme pomoci. Je nám ctí přizvat i Vás.
Děkujeme.

Dárcovský formulář najdete na www.dumprojulii.com.

Dům pro Julii, z.ú.
dumprojulii

www.dumprojulii.com

Pokladničkovny
Místa kde mohou lidí přispívat
Celé mé snažení začalo tam, kde jsem „doma.“ V obci
a na závodě 1000 miles Adventure. V obci máme dvě
provozovny, se kterými spolupracuji. Dále se přidal i obecní
úřad, který ve svých prostorách zřídil pokladničkovnu. Celá
akce probíhala šest týdnů a celkem se na ní vybralo 14 049,- Kč
Další akcí byl celorepublikový sraz koloběžkářů pořádaný firmou
Kostka-kolobka. I zde jsme vytvořili pokladničkovnu a během
dvou dní vybrali na dobrovolných příspěvcích 5 520,- Kč Oslovil
jsem vedení závodu 1000 miles Adventure. Vysvětlil jsem jim
celou problematiku a oni se přidali k podporovatelům. Každý
rok věnují finanční obnos jako podporu potřebným. Letos
podpořili tuto dobrou věc.
Po dohodě se sponzory věnovali částku 30 000 Kč. Mílaři
a příznivci závodu přispěli do sbírky (kasičky) částkou 7 459 Kč.
Za předměty, jejichž prodej je rovněž podporou „Domu

pro Julii“ utratili na závěrečné afterpárty částku 6 390 Kč.
Celkem tedy byl náš projekt podpořen částkou 43 849 Kč.
Ještě máme zřízeny dvě pokladničkovny.
Ve Šlapanicích, v květinářství paní Bednářové „Květiny
Bednářová.“ V podniku „Prefa Brno.“
Tyto sbírky stále probíhají.
Letošní rok budu rozšiřovat pokladničkovny po České republice.
Jejich budování bude součástí šíření informace o tomto
nelehkém tématu. Zvolil jsem formu charitativních cest, jejichž
cílem je šíření informace a získávání prostředků pro potřebné.
Empatie je to co se vytrácí a my ji znovu musíme nejen najít,
osvojit si ji, ale i učit naše děti a dospívající, znát její význam.
Má smysl probouzet v lidech opak lhostejnosti, neboť společně
dokážeme velmi mnoho.

Dětské domovy a Výchovné ústavy
Dětský domov se školou Jihlava, Výchovný ústav Velké meziříčí,
Výchovný ústav Žďár nad Sázavou
V roce 2021 jsem při své práci v dětských domovech představil
dva nové programy:
„Život jako tanec“ a „Životní kompas.“
Vždy se snažím propojit zkušenosti z aktivit, které znám a vím,
že fungují s tématem, které dětem přibližuji. Na srozumitelných příkladech jim aktivitu přirovnávám ke každodennímu
životu a snažím se v nich vzbudit zájem o jejich život. Přiznám
se, že je to velmi náročná práce, neboť stupeň zájmu o cokoliv
je velmi nízký. Věřím však a mám i potvrzeno, že má spolupráce
s vedením dětských domovů a výchovných ústavů u některých
jedinců probudilo zájem o jejich budoucnost. To mě utvrzuje
v tom, že tato práce má smysl. Stejně tak mi zkušenosti z těchto setkání ukazují, jak složitá je problematika výchovných
zařízení.

„ Život jako tanec“(chceš-li tančit, nauč se ovládat své tělo)
Život je pohyb, protože vše co nás obklopuje je v pohybu. Všichni jsme v pohybu, proto tak bereme i život. Naučit se ovládat
své tělo je podobné, jako chtít umět žít. Chce to vůli, vytrvalost
a cílevědomost.
Přirovnání tance a života bylo zvoleno právě pro budování
osobnosti jednotlivce. Aktivita je zaměřena na skupinu dětí,
které se pohybem a tancem budou učit najít a poznávat sám
sebe, odhalit své schopnosti a možnosti. Jde o vzbuzení motivace. Cílem je, ukázat dětem pomocí výuky tance metodiku budování si cest k dosažení stanovených cílů. Má přispět
k opravě a budování poškozených životních základů, na kterých
by mohly začít budovat svůj budoucí život. Metodika výuky by
měla děti učit trpělivosti, cílevědomosti a probudit v nich touhu
a snahu svůj život změnit. Probudit v nich osobnost, která byla
okolnostmi jejich nelehkých životů často těžce poškozena.
Napomoci by také měla k rozšíření vnímání rozmanitých krás
a možností života. Cílem je naučit děti překonávat překážky,
zvýšit frustrační toleranci, upevnit volní vlastnosti u každého
jednotlivce. Nedostatek vůle a vytrvalosti je často důvodem

neúspěchu. Snahou programu je vzbudit v každém jedinci jeho
osobnost. Odstranit strach z nepoznaného, probuzení touhy
v budování vlastní osobnosti a svého místa v životě. K tomuto
směřuje tento způsob terapie, která má pomocí pohybu, ale
i sdílením vlastního příběhu a prací s tímto příběhem doplnit
chybějící články v řetězech dětských životů.

„Životní kompas“
Tento program vychází především z toho, že pracuji s dětmi
a dospívající mládeží. Snažím se používat jednoduché věci,
které děti znají. Na způsobu využití a použití jim představuji
život a jeho funkčnost, nebo možnost fungování.
Pointa celého programu je v uvědomění si, že jsou to především
oni, kdo mohou a mají rozhodovat o svém životě.
Krátká ukázka představení životního kompasu:
„Pro orientaci v životě jsem si vyrobil takový kompas. Zjistil
jsem, že funguje a tak jsem si říkal, že vám ho představím.
Má čtyři písmena směřující do čtyř světových stran a je
v češtině. Je v něm znázorněn život. To je ta šipka, po obvodu
našeho kompasu. Znázorňuje počátek i konec.
Dále jsou zde šipky do všech možných stran. To jsou životní cesty, kterými se můžeme dát. Nepřehlédnutelná jsou zde ta čtyři
písmena M, V, M, Ž. Znamenají Moje Volba, Můj Život. Pokud
pootočíte tou šipkou třeba na V, dostanete znovu to samé:
„Volba Moje, Život Můj.
Vždy si přeji, aby mi můj kompas ukázal ten správný směr.
Aby mi pomohl najít skutečné hodnoty, pevnou vůli, která mi
pomůže u nich setrvat a uvědomění si, na čem skutečně záleží.“

Přednášky a filmové festivaly
Podporou podpořit motivaci
Je to osud, nebo žert? Zeptal by se člověk, který má
nasmlouvané přednášky na celý rok a týden před zahájením
mu je vše zrušeno. Ano tak nějak to vše bylo. O smysluplnosti
a účinnosti vládních nařízení se rozepisovat nechci. Nechci ani
psát, jaké fatální následky to pro mnohé občany, soukromé
podnikatele i firmy mělo. Stalo se. Dva roky, které ukazují,
co bylo napácháno, jaké dopady vše má na běžný život a to
nejhorší, jak tento řízený mediální teror zasáhl běžného
občana. Dál už se rozepisovat nechci.
Koncem roku se vše trošku rozpohybovalo a tak jsem se dostal
alespoň na dvě větší přednášky. I zde jsme pocítili dopad
nesmyslných nařízení, které znovu šikanovaly pořadatele,
znehodnocovaly průběh a omezovaly účast na přednáškách.
Znovu by se dalo říct, stalo se. V Šumperku i ve Frýdku Místku
bylo fajn. Znovu jsem měl možnost cítit atmosféru velkých
sálů. Právě sem lidé přicházejí za zážitky a prožitky těch,
kteří se o ně přišli podělit, aby si odnesli vjem, který je sice
nepřenosný, ale sdělitelný.

Viděl jsem reakce posluchačů, slyšel jejich smích, odpovídal
na jejich dotazy, podepisoval jim knihy a cítil, že jsou uvolnění
a spolu.
Děkuji organizátorům, kteří se nenechali odradit a nezapomněli, co jsme si před necelými dvěma roky slíbili. Má to smysl.
Lidé potřebují být spolu a nacházet cesty, které dobíjí jejich
akumulátory pro další dny jejich života.

Boj proti nenávisti
Rok 2021 byl rokem velmi náročným, co se týče společnosti.
Vlivem skutečností, které se udály, restrikcím jenž se snášely
na občany a chaosu vznikajícího z nejistoty nadcházejících
dnů, se společnost začala rozdělovat.
Vytrácí se empatie a lidé vytvářejí ohniska svárů ve všech
společenství běžného života. V tom, co se na lidi doslova valilo, chybělo jakékoliv pozitivní světlo naděje. Šíření strachu,
podporovaného často neuváženými zákroky proti doposud
uznávaným pravidlům, mělo velký vliv na psychiku obyvatel
nejen naší, ale i okolních zemí. Co nejvíce lidé potřebovali byl
klid a „vřelé objetí.“ Přesně to, co se jim nedostávalo od těch,
kteří se stali rozeštvávači a podporovateli mediálního teroru.
Začali se na mě obracet lidé s dotazy i žádostmi o podporu
a pomoc. Objevovala se spousta psychicky unavených lidí
a situace začala být a doposud je vážná.
Rozhodl jsem se vytvořit posezení pro lidi bez rozdílu. Vytvořil
jsem virtuální ohniště, ke kterému jsem pozval každého, kdo
měl zájem. Zahájil jsem boj proti nenávisti. Právě nenávist
a nedostatek tolerance jednotlivců i skupin, přivádí lidstvo
k neschopnosti komunikace. Pomyslné ohniště tvořily série

článků, které jsem nepravidelně umisťoval a umisťuji na své
Fb stránky. V nich se snažím uklidňovat, někdy i umravňovat
obě strany. Všude vystupoval a vystupuje egoismus v různých
podobách a lidé se chovají jako utržení ze řetězu. Celý loňský
rok je ukázkou kvality naší společnosti, bezohlednosti a ztráty
empatie. Lidem je potřeba pomáhat, zvláště těm, kteří pomoc
potřebují. Pomoc není jen o penězích a darech. Pomoc začíná
ve způsobu našeho života. Hledání možností nápravy ve všech
sférách by mělo být snahou lidí, kteří jsou nejen empatičtí,
ale i zodpovědní. Výchova v rodinách, ve školách, organizacích
atd. by se měla zaměřit na vychovávání morálně silných jedinců. Je co napravovat, existují i způsoby, ale bez lidí to nepůjde. Každý může přispěchat se svojí troškou do mlýna, dle svých
schopností a možností.
Začátek je v informaci a myslím si, že mluvené i psané slovo může vykonat mnoho dobré práce. Informace bude však
vždy jen slovem, pokud nebude zhmotněna. Proto se svými
slovy, svojí činností, osobním příkladem snažím zhmotnit
a nabádám k tomu ostatní. Má to smysl. Funguje to.

Vánoce na Pratecké Salaši
Vánoční čas, to by měl být především pokoj, mír, harmonie,
chvíle naplněné radostí, štěstím a příjemných setkání. Měl,
ale …
Mohl bych dlouze psát a popisovat dnešní pojetí vánoc, ale
nechci, neboť bych popisoval jen to, co vidíme a mnohdy
i zažíváme sami. Stále mám na mysli myšlenku, že lidé mají
být spolu. Setkat se s rodinami, známými i přijímat neplánovaná setkání.
V roce 2020 jsme našim občanům předali „Prateckou Salaš.“
Dílo, které vzniklo za podpory lidí, co v práci pro druhé vidí
smysl. Z různých koutů naší republiky se na její výstavbu sjeli přátelé a díky jejích obětavosti zde máme toto krásné dílo.
Má naplňovat myšlenku setkávání a trávení společných chvil
našich občanů.
Letos, stejně jako v loňském roce jsme se rozhodli uspořádat
„Vánoce na Pratecké Salaši.“
Vidíme v tom smysl hned v několika směrech.
- možnost setkání a zastavení se
- jiný pohled a náplň těchto dnů
- smysluplně využitý čas a možnost být zde pro ostatní
Vše bylo ve srovnání s loňským rokem jiné. Možná by bylo lepší
napsat o kousek dál:
- betlém byl větší
- místo nejistého elektric. vedení, jsme zvolili elektrocentrálu
- u ohniště přibyl přístřešek pro případ nepřízně počasí.
Pro nás vše při starém - nachystat vše pro zdárný průběh akce.
- nakupovalo se
- peklo se
- chystalo se
- stavělo se
- zdobilo se, ale hlavně dbalo se na to, aby vše co bylo slíbeno,
také bylo uskutečněno.
Slovo, nebo-li slib, je pro naše akce zákon. Ten jak známo se ve
slušné společnosti ctí a platí!

Nově jsme vymysleli návštěvu starších občanů naší obce. Připadá mi, jako by byli vyčleňovaní ze společnosti, která na ně
zapomíná. Společně se ženou a mojí neteří jsme vytvořili
balíčky s vánoční tématikou a vydali se zaklepat na dveře překvapeným občanům.
Chtěli jsme říct jediné:
„Víme o vás, nezapomněli jsme na vás a vážíme si vás. Pěkné
svátky!“
Návštěva cca 100 lidí ve mně zanechala silný zážitek. Ještě více
ve mně posílila uvědomění, nutnosti pečovat o starší spoluobčany a nebýt lhostejný k jejich osudu.
Nutno podotknout, že vše proběhlo za podpory a pomoci
obce Prace, tiskárny Nos, MŠ v Praci a dětské skupiny „Školička
Sokolík“ ve Šlapanicích.
Děkuji všem i vám, kteří mě podporujete.

Pratecké ohně

„Prateckou salaš“ najdete za fotbalovým hřištěm v Praci

Káva , čaj, oheň po celu dobu akce ZDARMA!
PROGRAM:
24. 12. Doba konání od 11.00 do 15.00.hod.
Zabezpečeny zdarma teplé nápoje
knihy a CD – zdarma, nebo za dobrovolný příspěvek
14.00 hod. „Události před a Narození Ježíše Krista.“
audio přednes. Čte Alfred Strejček
25. 12. Doba konání od 14.00 do 17.00 hod.
zdarma teplé nápoje
knih a CD – zdarma, nebo za dobrovolný příspěvek
14. 00 hod. „Kázání Ježíše Krista na hoře.“
audio přednes. Čte Alfred Strejček.
( Po celou dobu akce můžete přispět
na rozvoj našeho parku. DĚKUJEME )

Slovo na závěr
Není důvod k smutku, když závěr je jen startem pro další
události, akce a plány. Závěrem je vždy slušnost poděkovat.
Já však nechci děkovat ze slušnosti, ale od srdce, neboť jsem si
vědom, že díky Vaší podpoře mohu dělat práci, kterou dělám.
Díky Vaší podpoře mohu pracovat s lidmi, kteří se ocitnou
v nelehkých životních zkouškách. Mohu připravovat
a uskutečňovat projekty pro potřebné. Mohu vyučovat,
zdokonalovat a posouvat lidi po úrazech, kteří mají chuť znovu
žít. Mohu také přinášet cenné zkušenosti pro děti, dospívající
i starší občany. Mohu být příkladem těm, kteří hledají motivaci.
Mohu a to díky svému týmu do kterého patříte, neboť bez Vás
bych byl na svoji práci sám.

Děkuji moc všem, kteří mě podporujete a díky všem, kteří se
rozhodnou přistoupit do našeho týmu.
Věřte, má to smysl. Výsledky a hmatatelné důkazy mapující
moji činnost totiž nelžou.
Jsou svědky mých tvrzení.
Ještě jednou děkuji moc!
Richard Štěpánek
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