
,,Jednoho dne jsem se probudil a bylo mi řečeno, 
že se mi pár věcí změní.
Měli pravdu - změnil se mi život.”

,,Nespěchej, vzdát můžeš i zítra”

,,Lepší hledat cestu k cíli, než na cestě cíl”

Rok 2016 
zkušenosti, náměty 
a materiál pro motivaci



Rovaniemi 150
Nabyté zkušenosti jsem vyhodnocoval při 
přípravě na další podnik, který se konal 
ve Finském Rovaniemi. Ultra maraton 
na 150 km zasněženou krajinou nikoho, 
byl opravdu zajímavou zkušeností, plnou 
příběhů vůle a odhodlání. Krajinou, kde sněhová pokrývka dosahovala až 2 metry, a kde nakonec příroda rozhodla, kdo a kam až se dostane. 
90 km ve sněžnicích, nemožnost spánku, únavové halucinace, bez možnosti orientace a další znesnadňující aspekty. Boj se sebou, s přírodou, 
v liduprázdné krajině, kterou vlastně vůbec neznáte. Dostatek materiálu pro motivační přednášky s podtitulkem: „Pokud se rozhodneš a půjdeš 

tvrdě za svým cílem, dokážeš to“. V tomto 
závodě bylo jasné, že si nejde jen tak říct 
tady a teď skončím. 
Kromě zkušeností, zážitků a materiálu 
jsem si z  Finska přivezl také zranění 
vazů kotníku a to mě přes veškerou 
snahu nedovolilo další start na závodě 
1000miles, a tak jsem musel závodní 
čas věnovat rehabilitaci a postupnému 
zatěžování.

LH24
Vytrvalostní závod trvající 24 hodin na Lysé hoře byl první letošní prověrkou nejen 
mojí fyzické přípravy, ale i hlavy a výstroje.  Téměř  80 km směr Lysá hora a zase dolů 
často do půli lýtek ve sněhu, po uklouzaných cestách, stejně jako po sněhem za-
padaných kamenech. Přes 50 kilometrů s „nesmeky“ na botách. Po 60 kilometrech 
výměna promoklé a od 
nesmeků prodřené obuvi. 
Plno příběhů, plno inspirace, 
plno materiálů.

Rok 2016 - zkušenosti, náměty a materiál pro motivaci
Záměrně jsem tuto kolonku nenadepsal slovem závody. Je pravdou, že začátkem těchto motivačních příběhů jsou startovní čáry, startovní výstřely, 
nebo, chcete-li, místa startů, ale podstata je zcela jinde. Podstatou je rozhodnutí, odhodlání a cesta za svým cílem. Výsledek není Vaše umístění, 
i když se snažíte bojovat. Tím výsledkem v pravém slova smyslu jsou především zážitky. Málokdo vzpomíná na to, jak prošel cílem, většinou se 
vzpomíná na to, co tomu předcházelo na trati, nezřídka i před závodem. Čím více překážek, tím silnější zážitek.
S tímto odhodláním jsem se připravoval na dva zimní a jeden letní start. Jejich obtížnost a moje neznalost měla být právě tou cestou k vysněnému 
cíli. V obou zimních startech se potvrdilo, že i cesta může být cíl.

www.richardstepanek.cz
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Projekt  „Všichni zpět do ulic“
V roce 2016 jsem se rozhodl začít uskutečňovat program s výše jmenovaným názvem: „Všichni 
zpět do ulic“.

Původní název byl: „Děti zpět do ulic“, ale jak 
už to tak bývá, člověk zjistí postupem času, 
že pomoc nepotřebuje jen jedna skupina 
populace, ale hned několik. Celý projekt 
je založen na práci s  lidmi všech věkových 
skupin. 
Podstatou je sdružit lidi při práci na díle, 
které má sloužit všem k  dalšímu sdružování 
a rozvoji. 
Toto složité souvětí vysvětlím na názorném 
příkladu. Po dohodě s  místním fotbalovým 
klubem, jemuž patřil zarostlý neudržovaný 
pozemek, jsem začal organizovat brigády 
na jeho zušlechťování.  Při těchto brigádách 
jsme zlikvidovali mnohaletou skládku. Na 
takto upraveném místě vznikla dráha pro 
děti i dospělé, která slouží pro sportovní 
vyžití. Lidé, kteří nám sem místo skládky 
naváželi hlínu, přispěli finančně na pronájem 
potřebné techniky a takto se nám dařilo celou 
výstavbu formou brigád samofinancovat. 

Pro všechny od dětí až po dospělé se zde našla 
práce. Zužitkovali jsme i staré pneumatiky 
z  černých skládek v  okolí, které nyní zpevňují 
boky terénních nerovností a chrání po úpravě 
stromy. Z  nutného kácení stromů v  jiné části 
obce jsme použili části kmenů pro přírodní 
posezení. Zkrátka a dobře, mým cílem je 
vytvořit v přírodě areál s co největším využitím 
pro co nejširší veřejnost. 
Povedlo se a na naší trati, která se postupně 
rozšiřuje, si vyžití nacházejí ti nejmenší, 
které baví „po svých“ překonávat překážky, 
stejně tak jako odrostlejším, kteří již používají 
odrážedla. O malých i velkých cyklistech ani 
nemluvím. Je vidět velký posun v  dovednosti 
a zručnosti ovládání kol. Vše vyvrcholilo jarním 
a podzimním závodem pod názvem Pratecké 
hrby, které má i svoje logo a začínající tradici.

Na podzimní kolo si přijelo změřit svoje síly 
62 závodníků a výsledky jsme vyhlašovali 
v  5 kategoriích, vždy první tři místa žen 
i mužů. Skvělý úspěch slaví především 
motivace, která vedla k dobrovolné pomoci 
místních i přespolních lidí. Pro nás je potom 
motorem pro pokračování do dalšího roku, 
kdy chci představit nové možnosti sportovního 
vyžití, jako je stanoviště pro rozvoj těla, které 
má být osazeno funkčními pomůckami, na 
kterých chci učit v  pravidelných bezplatných 
kurzech, jak správně posilovat a zapojovat 
svoje tělo. Zkrátka a dobře chci lidem ukázat, že 
vše jde i bez velkých investic a také jim ukázat 
kde a jak. Zkrátka dostat lidi znovu zpět do ulic.

ZÁVOD
     HORSKÝCH
           KOL 24. 9. 2016

v obci Prace u Brna
(Bikepark u fotbalového hřiště)

Závod jednotlivců na uzavřeném okruhu pro děti i pro dospělé, holky, kluky, ženy i muže,
prostě pro toho, kdo může, chce se příjemně pobavit a změřit svoje síly s  ostatními.
Novinkou je vložený závod pro kategorie B1,B2,B3, „SPRINT“ na speciální trati.

kategorie:
A1: odrážedla
A2: do 6 let (kola) 
A3:  od 7 do 10 let (kola) dívky, chlapci
B1: od 11 do 15 let (kola) dívky, chlapci
B2: od 16 do 20 let (kola) dívky, chlapci 
B3:  od 20 do 99let (kola) dívky, chlapci,
 ženy, muži

Prezentace a tréning  A1, A2, A3
od 8 do 10.00 | Začátek závodu v  10.15

Prezentace a tréning  B1, B2, B3 
od 12 do 13.00 | Začátek závodu:
sprint 13.15
cross country (jednotlivců) 14.15

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  V  17.00 V AREÁLU BIKEPARKU.

Zveme úplně všechny, místní i přespolní.

Přijďte si zazávodit i povzbudit. Přijďte si

vychutnat zajímavou podívanou i skvělou

závodní i pozávodní atmosféru této akce.

Občerstvení možno zakoupit na místě.

STARTOVNÉ JE DOBROVOLNÉ.  !!! ZÁVOD JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, ZA DĚTI ZODPOVÍDAJÍ RODIČE!!!!

Za pořadatelský tým zve Richard Štěpánek     Kontakt tel.: +420 608  766  546, e-mail : 93richard@seznam.cz 
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,,Co sa to šukoce za tú stodolů…..???“
Historie myšlenky, projektu 
všichni zpět do ulic

Tak nějak začíná jedna z mnoha krásných českých, nebo chcete-li moravských lidovek. Tak nějak může začít i tento můj  příspěvek do našeho zpravoda-
je. Mnozí z Vás si všimli, že se mezi polní cestou a fotbalovým hřištěm začíná něco dít. Spíše to vypadá, že zde vzniká poměrně rozsáhlá černá skládka. 

Kupí se zde hlína převážně žlutá a nikdo neví 
proč a jak je to možné. Dovolte abych uvedl věci 
na pravou míru. Začnu tak trochu z historie. 
Vyrůstal jsem v  této obci a jako kluci jsme se 
snažili  využít každou možnost ke sportování. 
Zdaleka jsme neměly možnosti, vybavení a ani 
rozhled dnešních dětí a přesto jsme žili tak ně-
jak akčněji. Do posečené trávy jsme skákali přes 
laťku skok vysoký, na hliněném plácku pořádali 
fotbalové, hokejové, nohejbalové zápasy. Hráli 
na kolech vyřazovanou a nesčetněkrát pořádali 
i závody v ploché dráze. Možná je to úsměvný 
a i já se tomu po letech usmívám ale i přesto 
velmi rád na tu dobu vzpomínám. Vzpomínám 
i na to, jak nás rodiče naháněli abychom už šli 
domů (dnes je tomu naopak. Rodiče honí děti 
aby šly ven :o)). Soutěživý duch byl cítit ve 
vzduchu. I tehdy jsem na kousek papíru napsal 
oznámení, že se bude konat brigáda na úpravu 
našeho plácku. Šlo o vykopání drnů a urovnání. 
Za nějaký čas přijel někdo s  velkým bagrem 

nasypali nám tam štěrk a vytvořili něco jako 
hřiště. Dnes zde stojí multifunkční asfaltové 
hřiště, které již nemá toho dětského ducha, ale 
slouží dobře a tak buďme rádi, že jej máme. 
Svůj úkol plní dostatečně a to je podstatné. 
Vyrostlo zde i několik stanovišť  pro maminky 
s dětmi a jedno centrální dětské hřiště. I toto 
si našlo svoji klientelu a naše obec má další 
možnost vyžití. Sleduji  kdo se pohybuje na 
všech těchto prostranstvích a jako by zde byla 
mezera. Ti co už jsou na skluzavkách a pro-
lézačkách , především kvůli svému vzrůstu 
a někdy i hmotnosti , nežádoucí najednou 
nemají kam jít. Někde se doslova vyřádit, vyzk-
oušet něco nového popřípadě se něco naučit.  
A tak se nám tak trochu nudí a možná 
u počítačů hledají nějakou tu zábavu.
Jednou jsem na tom výše jmenovaném asfal-
tovém hřišti postavil pro svoji dceru slalom ze 
špalíků, které jsou srovnány na velkém hřišti, 
abych ji naučil lepší obratnosti na kole. Chvíli 
jsme tak jezdili a najednou jsme nebyli sami ale 
přidávali se další děti a ne jen děti. Tehdy se mi 
v hlavě zrodila myšlenka na zbudování něčeho 
takového, co je nazýváno ,,bikeparkem“.

Nechtěl jsem však zatížit obec ani nikoho 
dalšího zbytečnými požadavky a tak jsem hle-
dal vhodné místo. To jsem si vytipoval právě 
mezi velkým hřištěm a polní cestou. Plochu, 
ještě v  nedávných letech zarostlou bujnými  
křovinami. V posledních letech díky spoluprá-
ci s  JZD se toto podařilo vymýtit, ale stále 

toto místo bylo nevyužito. Chtěl jsem využít 
přirozeného stínu stromů a zakomponovat 
toto hřiště do přírody.  Tady se to povede. Mým 
cílem je zde vybudovat takovou fit zónu. Chtěl 
bych, aby zde mohly trávit svůj čas i maminy 
s  dětmi, sledujíc je z  laviček rozmístěných 
u trati. Mým přáním, zatím z kategorie sci-
ence fiction, je vybudovat i stanoviště pro 
cvičení a tak dát za vznik takovému fit parku, 
ve kterém by našel  vyžití snad každý aktivní 
člověk. Po jednání se zástupci SK Prace jsem 
začal tento plán realizovat. 
Vzhledem ke způsobu financování (příspěvky 
a pomoc dobrovolníků) není možno vzít 
si firmu a nechat vše vybudovat a proto 
je vše zdlouhavější, než bych i já čekal, 
ale věřím, že toto dílo bude zrealizováno 
a přinese mnoho radosti všem z  řad dětí 
i dospělých.



Projekt K10
Větev, nebo chcete-li odnož, projektu „Všichni zpět do ulic“, je aktivita pod tajuplným názvem

Jak jsem již dříve napsal, mojí snahou je 
dostat lidi zpět do ulic, neboli na čerstvý 
vzduch, a ukázat jim jak jednoduché je začít. 
Jak málo stačí k  tomu, aby člověk pro sebe 
začal něco dělat. 
„Prostě si vezmi něco na sebe, něco si obuj 
a pojď“, zněl slogan pro tuto aktivitu.
A tak jsem 17. 10. 2016 zahájil aktivitu K10, 
což není nic víc ani nic míň, než 10 kol kolem 
fotbalového hřiště. Zdolat svojí silou tuto 
vzdálenost. Jestli během, nebo chůzí, je na 
každém z účastníků. 
Vědom si toho, že příklady táhnou, přislíbil 
jsem účast na těchto bězích, a tak se každou 
středu v  18:00 hodin vybíhá na danou trať. 

Časy pro statistiku, kterou si vedu, zapisuji 
a porovnávám zlepšení. Největší přínos vidím 
v  tom, že se objevují lidé, kteří by se pomalu 
ani nepohnuli a K10, je rozpohybovala. Další 
nemalou devizou je společné sportování 
celých rodin, kdy rodiče vezmou děti na 
společnou aktivitu vhodnou úplně pro všechny. 
Nejstarším účastníkům a také nejpravidelněji 
navštěvujícím je přes šedesát roků. Přesně 
66 let. Svým slibem i příkladem jim dávám 
jistotu, že tam každou středu od 17:45 hodin 
budu, a to až do doby, než doběhne poslední 
nadšenec. K10 nepoložily ani největší mrazy, 
vždy jsme se sešli!

Na závěr jeden příběh:
 „Jednou jsem venčil svého psa a v  dálce 
vidím pohybující se postavu. Měla namíře-
no ke mně, neboť jsme šli po stejné cestě. 
Když doběhla blíž, nevěřil jsem svým očím. 
Jedna z  těch, které nikdy nesportovaly, 
si šla sama od sebe zaběhat.
„Teda Reny, já koukám“, povídám v  žertu 
a ona na mě v dobrém spustila:
„Za to všechno můžeš Ty a ta Tvoje K10, ji-
nak bych se k tomu nikdy nedokopala. Teď 
tady v 50 letech blbnu“
Po pár větách odběhla a mně se na tváři 
usadil spokojený úsměv. 
K10 funguje.

www.richardstepanek.cz



Projekt K10 Obec Prace, každá středa, stadion SK, v 18 hod. 

K 10 je součást projektu ,,Všichni zpět do ulic“.  K10  je v podstatě to nejjednodušší co pro sebe mohou lidé udělat. 
Určí si den (středa) čas (18 hod.), místo (fotbalový stadion), start a cíl (10 kol)a budu tam! 
Trať je dána obvodem fotbalového hřiště.  K10 je vytrvalostní záležitost na pěstování vůle a vytrvalosti. Dvě veličiny, 
bez kterých se člověk nehne dál na jakékoliv cestě k cíli. Pokud se podaří podchytit tyto dvě veličiny, přichází další 
ve formě kondice, zvýšení fyzické vytrvalosti, redukce nadváhy a v neposlední řadě psychická úleva s možností 
pravidelných setkání. 
Lidé bez rozdílu pohlaví, vyznání, orientace, fyzické kondice, hmotnosti i výšky, se postaví na stejnou startovní 
čáru a jejich cíl je jednoduchý. Urazit po svých 1O kol kolem fotbalového hřiště. Je jedno jestli chůzí, během nebo 
kombinací obojího. Je jedno i za jak dlouho. Prostě to dát. 
První tři návštěvy budou zkušební. Každý  může  přijít klidně i na ,,čumendu“.  Od dalších startů si může zájemce 
zapisovat svoje výsledky a sledovat svoje zlepšení. Motivace je jedna. Překonat vzdálenost 10 kol kolem fotba-
lového stadionu za co nejkratší čas. Každý sám za sebe a přesto všichni společně. 
Ptáte se proč?  Smyslem tohoto projektu je ukázat cestu jak začít bez zbytečného investic, dojíždění, zbytečných 
pomůcek a cingrlátek. Prostě něco si obleč, něco si obuj a pojď.  Je spousta lidí, kteří by rádi, ale neví jak, kde, s kým 
atd. Tady máte odpověď:
,,Prace na fotbalovém stadionu SK, za jakéhokoliv počasí, každou středu v 18.00 hod.“
,,Pojďme změnit to, s čím jsme nespokojeni! Pojďme poznat sami sebe! Pojďme se sejít a začít!“

Těším se na Vás Štěpánek Richard

„Pokud můj příběh pomůže jednomu ze sta, má práce má smysl.“

K10 můžete založit v kterékoliv obci a stát se součástí a členy projektu ,,Všichni zpět do ulic“. 
Dejte o sobě vědět a pojďme společně, i když každý jinde, vyběhnout. K10 je výzvou i šancí pro 
každého!!

www.richardstepanek.cz

Seznamovacá leták - roznos do jednotlivých domácností



Uskutečnil jsem spoustu přednášek a diskusí. Besedoval jsem 
a beseduji s dětmi, dospělými, se skupinami i jednotlivci. Již při po-
bytu v Úrazové nemocnici, zvláště ke konci, jsem byl bohatý o zážitky 
a prožitky, které, pokud člověk neprožije, většinou ani neví, že existují. 
Když jsem svoje prožitky a zážitky někomu vyprávěl, často tomu ani 
nemohl uvěřit. Když jsem svoje příběhy poslouchal a zamyslel se nad 
nimi, ani jsem se mu nedivil. Bylo zvláštní uvědomovat si, že jsem, po 
tom všem, stále zde a nabádalo mě to k přemýšlení, proč? Proč jsem 
zde zůstal, když většina takto havárií těžce poznamenaných lidí umírá. 
Tento zvláštní úkaz jsem začal vnímat jako dar, ale stejně tak i jako 
varování. Vše mě to nutilo k  zamyšlení. Napsal jsem spoustu článků 
tak nějak o ničem, kdy jsem hořekoval nad nespravedlností, než jsem 
musel pochopit, že spravedlnost, tak jak jsem si myslel, v podstatě ne-
existuje. Na druhou stranu jsem se i na negativa začal dívat jako na 

lekce, které mě mají učit najít podstatu problému. Došel jsem k závěru, 
že věci se dějí tak, jak se dít mají a já vždy říkám, že neznáme celý příběh. 
Tím nechci říct nic míň ani nic víc, než to, že ne vše, co je v první chvíli 
v našich očích špatné, je opravdu špatné. Neznáme důvod, proč se nám 
to děje. Ale dnes již vím, že vše má nějaký důvod.
Tato kniha je plná motivačních příběhů, kdy vám mnozí řeknou, že by 
to vzdali a ukončili. Já mám za to, že tyto příběhy vznikly právě proto, 
aby člověku na životní křižovatce dokázali říct, že nezdar neznamená 
konec. Měly by mu dát ten čas na rozmyšlenou minimálně tak dlouhý, 
než dočte moji knihu. Člověk nemá dělat ukvapená rozhodnutí, zvláště 
pokud jde o něj. Vzdát to může opravdu kdykoliv, třeba až zítra.

Kniha: „Vzdát můžeš zítra“
Motivace, příklady, vzory, to jsou veličiny, které slouží kolikrát jako záchranná hůl, jako berlička, jako pomocná ruka, ale možná i jako ukazatel.

Kniha vyjde v roce 2017 a bude součástí podzimního tour po dětských domovech pod názvem ,,Projekt trio”.  Jednotlivým domovům bude věnována 
jako podpora při hledání a pomocným motorem k dosáhnutí svého cíle.

www.richardstepanek.cz



Projekt „Trio“
Na podzim 2017 i na začátek roku 2018 připravujeme tour po dětských domovech pod názvem „Projekt Trio.“ Tento projekt 
tvoří Markéta Marvanová, Adam Záviška a Richard Štěpánek. Tito extrémní sportovci a dobrodruzi jsou skvělým důkazem 
toho, že i přes svůj věk, Markéta 21 let a Adam 23 let, stejně jako přes svůj handycap (Richardovi chybí levá ruka), dokáží 
překonávat extrémní výzvy jako je nejtěžší závod v  Evropě -1000 miles Adventure napříč bývalým Československem, ze 
zahraničních závodů přejezd přes 6 států Ameriky v závodě -Tour divide (4400 km), zdolání kamenitého Skotska-Highland 
trail 550 (890 km) a nezaleknou se ani závodu, který ještě nikdy nikdo nedokončil - Lapland Extreme Challenger - závod 
v oblasti zasněženého polárního kruhu (900 km) s limitem 30 dní a sněhovou vrstvou až 2 m.

Cíl a smysl našeho tour je:
Spolupráce při rozvoji a vzdělání dětí z  dětských 
domovů
Zkušenosti, které jsem získal při své spolupráci s dětskými domovy, mi 
dovolují nahlédnout do problematiky dětských domovů a částečně i 
psychologie dětí. 
Nutno podotknout, že pro další rozvoj a možnosti vzdělání dětí je nutno 
v nich probudit osobnosti. Materiální zabezpečení je jedna věc, ale tou 
druhou, myslím si, že podstatnější je právě duševní rozvoj. Vím, že je to 
cesta zdlouhavější, ale její význam bych přirovnal ke stavbě domu na 
pevných základech (ne na písku). Je zbytečné investovat prostředky do 
kurzů, o které děti nemají zájem a jejich účast podmiňovat povinností. 
Cílem neboli takovou osvětou našeho seriálu motivačních přednášek 
a setkání s  dětmi, je především děti motivovat. Forma přednášky 
je tvořena spojením poutavého vyprávění, skutečných, často 
neuvěřitelných příběhů, doplněné o fakta a promítání fotografií a videí 
z absolvovaných dobrodružství.
Prvořadé je v dětech probudit zájem účastnit se společenského i 
kulturního života. Touhu po vzdělání i dosažení svého cíle. Důležité 
je ukázat jim na konkrétních hmatatelných příkladech, že pokud mají 
svůj cíl a půjdou za ním, je šance ho dosáhnout. 

Chce to jen věřit a nevzdat svoji „Cestu za štěstím“ protože „Vzdát mohou 
zítra.“ 
Toto motto je složeno z  titulů knih, které jsme s  Markétou napsali a 
které chceme dětským domovům, které budeme se svým projektem 
„Trio“ navštěvovat, věnovat pro stávající i nové svěřence.

Realizace aktivity K10 do Dětských domovů
Při vymýšlení svých cest a projektů, přišel náš team (Markéta 
Marvanová, Adam Záviška a Richard Štěpánek), na sportovně 
motivační myšlenku. Vše vede ke známým věcem, jako ve zdravém těle 
zdravý duch. Věříme totiž v sílu aktivity K10. Při něm mimo jiné věříme 
v sílu davové psychózy, která dokáže strhnout i ty největší „kápa“ a 
dokáže posílit sebevědomí jedince.

Rozhodli jsme se přinést K10 do DD. 
Tuto finančně nenáročnou a svojí jednoduchostí zajímavou aktivitu 
chceme představit DD. Chceme, aby se K10 běhala i v  dětských 
domovech. Docílit toho, že ve stejný čas v co nejvíce dětských domovech 
bude startovat  K10. Patrony nad touto akcí, nejlépe i aktivní účastníci 
(příklady táhnou), by měli být vychovatelé dětí. Tito jsou pomyslnými 



náhradními rodiči, kteří by měli být pro svoje svěřence příkladem a 
také motivátorem.  Jsme připraveni jednat se starosty obcí, popřípadě 
se sportovními kluby o možnostech uskutečnění aktivity K10. Zkrátka 
pomoci tam, kde je třeba.  V  případě nemožnosti využití stadionu 
máme v plánu, vyměřit a vyznačit okruh potřebné délky.  Plánujeme 
tuto aktivitu osobně na jednotlivých DD zahájit a s  dětmi a jejich 
vychovateli společně vyběhnout. 

K10 v  sobě skrývá ještě mnoho dalších možností, z  nichž nesmíme 
opomenout sociální dopad. Je to jeden ze způsobů komunikace. 
Možnost, jak spojit a zapojit do aktivity s dětmi z DD i občany z místa 
konání takové aktivity. Již představa důležitosti, že se může konkrétní 
DD stát motorem pro rozběhnutí této prospěšné aktivity a být motivací 
pro ostatní občany, je svým způsobem možností probuzení touhy u 
jedince vyniknout. Chceme dát možnost dětem a díky jejich příkladu 
seznámit co nejširší veřejnost s projektem K10. Chceme oslovit jejich 
spolužáky, popřípadě školy, které navštěvují, o zapojení se do aktivity 
jakou K10 je. Docílíme toho, že děti se stanou důležitými šiřiteli 
této myšlenky a možná je poprvé dostaneme do role, kdy si budou 
uvědomovat svoji důležitost.  Nevylučují se zde další návaznosti 
spolupráce s obcí. Věříme i v probuzení zájmu jedinců o aktivní život 
a nastartování osobnosti jedince. Vrcholem bude setkání příznivců 
K10 z co nejvíce DD při festivalu pohybu a sportu, který připravujeme 
v rámci projektu „Všichni zpět do ulic“ na budovaném multifunkčním 
přírodním  parku.
Věříme, že začlenění dětí z  dětských domovů do společnosti 
prospěšným způsobem, jim může hodně pomoci v jejich dalším rozvoji 
a životě.

Markéta Marvanová

Adam Záviška

Richard Štěpánek. 
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Můj operační záběr je celkem široký. Zasahuje 
od oblasti denního života až po psychologická 
témata. Také se stává, že se na mě obracejí 
lidé po haváriích. Někdy je to z  důvodu Fan-
tomových bolestí, jindy žádají radu jak dál 
v  soukromém životě, nebo chtějí poradit, jak 
upravit kolo. Spektrum je opravdu široké a já 
jsem rád, když mohu pomoci, protože mám 
mnoho z těchto otázek vyřešených. Dále se na 
mě obracejí i příbuzní a známí lidí, kterým není 
lhostejný osud jejich blízkých. Tak se stává, 
že se setkávám s  lidmi na výše jmenovaných 
křižovatkách. Někdy jsou to konzultace, někdy 
sestavujeme denní režim a někdy docházím 
a provádím s  lidmi třeba cvičení vhodné pro 
jejich druh postižení. 

Stejně jako já, tak i oni se cítí úplně jinak, 
když jim sílu do života dodává člověk, který 
se s životem popral a zvládl jeho úskalí. Jsme 
si bližší a jsme otevřenější. Samostatnou 
kapitolou potom bývá, když vám zavolá 
rodič od svého dítěte, které na křižovatce 
nenabralo správný směr. Posledním ta-
kovým příběhem je 16tiletý chlapec, který 
onemocněl leukémií, a který si přál už jen 
umřít. Jeho maminka mi zavolala ještě 
včas. Po třech měsících intenzivní mo-
tivační práce se tento chlapec dostal domů 
a s chutí do života bojuje o život.
Na tomto všem se nesmazatelně podepisujete 
i vy, kteří mně můžete pomoct a pomáháte 
tuto práci vykonávat. 

Při svých přednáškách, besedách, stejně 
jako závodech a svých uskutečňovaných 
projektech se snažím vás zviditelnit. 
Dle témat začleňuji povídání o vašich 
produktech, nebo alespoň upozorním, že za 
to, že někde jsem, vděčím i vám. Reklamu 
šířím formou webových stránek (www.
richardstepanek.cz),  roll upů, banerů, 
logy umístněnými na svých dresech, stejně 
jako u trati závodů, které pořádám. Vaše loga 
umisťuji na upomínkové předměty, které 
rozdávám, nebo rozesílám lidem, se kterými 
se setkávám,
nebo jsem 
jakýmkoliv 
způsobem 
v kontaktu. 
Chci, aby se 
vědělo, kdo 
mi stojí po 
boku. Ještě 
jednou 
děkuji.

Propagace
Velice si vážím pomoci mých partnerů, kteří mi umožňují dělat moji činnost, a kteří v  ní vidí smysl.  Jsou již hmatatelné důkazy - výsledky                               
mé činnosti, což těší nejen mě, ale věřím, že i Vás všechny, kteří mě podporujete.

www.richardstepanek.cz



Oslovit skupiny lidí, rozšířit myšlenku síly jedince a podtrhnout jeho individualitu. Možná toto byla vlajková loď, pod jejímiž plachtami jsem vyplul 
do částečně neznámých vod. Vše to začalo nevinně články v časopisech a pokračovalo přednáškami pro skupinky zájemců. Dnes, již druhým rokem, 
pořádám přednášky v rehabilitačních centrech, školách a ve spolupráci s nadací Altego i v dětských domovech a nápravných zařízeních pro mládež. 
Handicap není jen to, že je člověk tělesně postižen. Do této kategorie se řadí i postižení, která na první pohled vidět nejsou, a která jsou ukryta často 
v hloubi člověka.

Motivační přednášky jsou doplňovány diskusemi na často choulostivá témata, jakými jsou alkohol a drogy.  Děti se potřebují ptát a chtějí znát 
odpověď. My jsme tady od toho, abychom jim odpověděli.
Kromě fotografií a výčtu mých aktivit přináším i výsledky prací některých jedinců, které slouží jako výstup z mých přednášek a reakce na ně.

Přednáška výstupy
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