ROČENKA 2017

„Kdyby můj příklad pomohl
jednomu z tisíce,
má práce má smysl.“

Štěpánek Richard
,,I sen může být cíl, když jej tak budeš brát“

ROK 2017 zkušenosti, náměty, motivace.
Již čtvrtým rokem systematicky pracuji na motivačních programech
pro potřebné. S přibývajícími zkušenostmi, které jdou, ruku v ruce
s plynoucím časem zjišťuji, že není oblasti, kde by se skupinka, tak
zvaných „potřebných“ nenacházela.
Přicházím do styku s různými skupinami občanů. Své přednášky směřuji k výchovným ústavům a dětským domovům. Zde vidím smysl své
práce v přístupu k dětem. Na svém příkladu jim ukazuji, že se v životě
může stát člověku ledacos, ale je možnost se z toho dostat. Otevřené
diskuse jim dávají možnost ptát se někoho, kdo to vše prožil. Kdo stál
několikrát na startovní čáře a bylo na něm, jak se rozhodne.
Stejný smysl ve své práci vidím i v rehabilitačních centrech. Lidé jsou
zde v různém psychickém rozpoložení a mít možnost si otevřeně promluvit s někým, kdo jejich situaci zažil a dostal se přes všechny překážky, je pro některé velkým přínosem.
Letošní rok měl barvu „modrou“ a na této linii
jsem došel až do 1000 mil vzdáleného zlatého cíle
s jedinou myšlenkou: „Vzdát můžeš zítra.“
Tato myšlenka se stala i názvem mé knihy, kterou
jsem v roce 2017 vydal. Tato kniha je otevřeným
vyprávěním příběhu, který se skutečně stal.
Je to motivační kniha, která měla dostat požehnání po dojití závodu 1000 miles adventure.

Potřeboval jsem vědět, jestli to, co v ní píši, funguje. Po 20 dnech
a 5 hodinách jsem stanul v cíli tohoto podniku plný euforie a energie
do dalších dnů s vědomím, že kniha funguje.
Během tohoto roku se podařilo vytvořit i další větve projektu všichni
zpět do ulic. Přibyly další motivační akce a na společných brigádách
se přistavoval a zveleboval bikepark. Výsledkem bylo uspořádání tří
běžeckých a tří cyklo závodů v tomto areálu.
Na začátku roku byl také odstartován sportovec roku, jehož vyhlášení
bylo naplánováno na 20.1.2018, stejně jako byl připraven dětský maškarní ples s názvem „Zvířátkový ples.“
Byl to rok plný pohybu a výsledků, které podtrhují jediné a to víru
v to, že má práce má smysl.

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.
Rok 2017 zastihl Pratecké hrby opět v přípravách i rozšiřování. Tři termíny cyklo závodů v 5 kategoriích opět přivedlo početnou skupinu
závodníků na start. Daří se nám motivovat i okolí, které si tento závod
začíná vyhledávat. Celá údržba i budování, se neobejde bez pomoci
při brigádách, které organizuji. Podařilo se nám přistavět další část bikeparku a zatraktivnit tak díky novým možnostem závody. Variabilita,
která nám takto vznikla, dává možnost v krátkém čase přestavovat trať
během závodu pro jednotlivé kategorie. Banery sponzorů, nafukovací
brána prostoru startu a cíle, trať olemované páskou, to jsou věci, které
přispívají k celkovému dojmu jednotlivců. Podstatou a cílem zůstává
zážitek a radost z pohybu, který je hlavním motem projektu všichni
zpět do ulic.

Projekt „K10”
Větev, nebo chcete-li odnož, projektu „Všichni zpět do ulic“, je aktivita
pod tajuplným názvem K10.
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.
17. 10. 2016 jsem 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.
Máme za sebou rok 2017 a K10 funguje dál. Lidé se již neupínají jen
k 18 hodině ve středu, ale běhají i v jiné dny a hodiny. Svoji aktivitu jsme přesunuli do prostoru bikeparku. Vytýčil jsem zde členitější
trať a zatraktivnil tuto aktivitu. Okruh je delší než 300m ale počet kol
si držíme. V roce 2018 mám v plánu, opět pomocí brigád, vybudovat
přírodní běžecký okruh s možností celoročního vyžití. Nebýt limitováni počasím, co se povrchu týče. To znamená vytvořit takový povrch
na našem okruhu, který bude možno využít při všech rozmarech po-

časí. V letošním roce budu organizovat dva kursy Nordic walkingu
na tomto okruhu. Cílem je přiblížit tuto aktivitu, která je velmi prospěšná pro rozvoj velké skupiny svalů našeho těla. Chápu, že každého
nebaví běhat ale dynamická chůze, to je jiný stupeň. Pokud chceme lidi
dostat zpět do ulic, musíme jim ukázat cestu.

Sportovec roku
Pomyslný strom s názvem „Všichni zpět do ulic,“ má další větev.
S každým rokem nám přibývají výhonky a tento strom se nám rozrůstá.
Hledat pod názvem „Sportovec roku,“ něco jiného, než vyjadřuje
je naprosto zbytečné. Hlavní myšlenkou tohoto názvu není nic jiného,
než motivace. Nápad přišel, když jsem pozoroval, kolik sportovních
akcí se začalo konat. Tuto skutečnost hodnotím velmi kladně a věřím,
že narůstající účast bude motivovat organizátory k pokračování
a zdokonalování jednotlivých závodů a soutěží. Všeobecně je známo,
že sport prolamuje bariéry a podporuje společenský život v daném
místě.

Obec Prace uděluje
Obec Prace u Brna

Sportovec roku 2017
obce Prace u Brna

Kategorie:

……………………………………………

Udělujeme: ……………………………………………
Za:

……………………………………………

Dne:

……………………………………………

Snahou je probudit v lidech zájem. Kolikrát by se člověk divil, co bylo
spouštěcím mechanizmem pro člověka, který změnil svůj postoj
k životu. Princip je jednoduchý. Čím více akcí se zúčastníš, tím máš
větší šanci na úspěch.
Máme za sebou první ročník Sportovce roku a je vidět, že motivace
funguje. Pro rok 2018 se dolaďují pravidla této soutěže a termíny,
aby i v tomto roce platila motivace, být u co nejvíce sportovních akcí.

Těžká hodina
Tréning a pravidelná aktivita, je pro nás prospěšná jako olej pro motor. Motorem, důvodem, nebo chcete-li cílem proč se zlepšovat je možnost poměřit
se. Motivace je jako motor, který dokáže popohnat, někdy i dotlačit jedince k větším výkonům, než je tomu bez ní. Proto jsem vymyslel seriál čtyř
závodů, které jsem od sebe odlišil dobou konání i aktivitou.
Těžká hodina je název pro závod trvající 60 minut, tedy jednu hodinu. Na vyznačené trati se závodník pohybuje dle vlastních sil a chuti celou jednu
hodinu. Konečné pořadí určuje počet dokončených kol. Vyhrává ten, kdo jich za hodinu absolvuje nejvíce. Rychlost, délku pohybu i odpočinek
si závodník určuje sám. Závodník je povinen pohybovat se po vytýčené trase.
Tento seriál měl 4 termíny závodů:
10. 6. 2017 / 11:00 – 12:00 hod / hodinový závod v kategorii chodec běžec
12. 8. 2017 / 23:00 – 24:00 hod / noční hodinový závod kategorie chodec běžec
14. 10. 2017 / 11:00 – 12:00 hod / hodinový závod na kolech
16. 12. 2017 / 11:00 – 12:00 hod / zimní těžká hodina kategorie chodec běžec (ne lyžaři)
Závody se konaly za každého počasí a byly započítávány do celkového hodnocení Sportovce roku.
Tomuto seriálu jsme dal i moto: „Výkon řadíme až na další místo v žebříčku hodnot a přínosu
těchto akcí.“

Těžká hodina
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14. 10. v 11.00 hod.

Start:

Start:

Prezentace:

10. 6. v 11.00 hodin
prostor bikeparku od 10.15 hodin

Kategorie:

závod chodců a běžců

Start:

Prezentace:

Prezentace:
12. 8. ,,NIGHT,, v 23.00 hod. v prostoru bikeparku
Kategorie:
od 21.00 hod. u stánku na fotbalovém hřišti

od 10.00 hod. v prostoru bikeparku
cyklisté

Startovné:
dobrovolné
závod chodců a běžců
Závod se koná na uzavřeném, nenáročném okruhu. Vhodné pro všechny typy kol i věkové kategorie.
Závod na uzavřeném okruhu, vhodný pro celou rodinu. Vítězí ten, kdo za
hodinu
největší
Vítězem
sedokončí
stává ten,
kdo za hodinu ujede nejvíce kol. Závod se koná za každého počasí a výsledky
počet kol. Tempo i styl záleží na každém závodníkovi.
Závod na uzavřeném okruhu, vhodný pro celou rodinu. Vítězí ten, Závod
kdo zase
hodinu
jsou započítávány
do celoroční soutěže "Sportovec roku obce Prace".
koná za každého počasí. Závod probíhá jako noční na neosvětleném
okruhu a proto
dokončí největší počet kol. Tempo i styl záleží na každém závodníkovi.
doporučujeme vzít s sebou čelovky, nebo jiné světlo. Závod probíhá na vlastní nebezpečí.
POZOR závod je na vlastní nebezpečí, za děti zodpovídají rodiče.
Závod je započítáván do soutěže: „Sportovec roku obce
Prace.“
Závod
je započítáván do soutěže: „Sportovec roku obce Prace.“

Za organizátory srdečně zve Štěpánek Richard
Info: tel.: 608 766 546

e-mail: 93richard@seznam.cz
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Startovné dobrovolné.
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Čas zvěstování, čas narození, čas křtu!
Kniha „Vzdát můžeš zítra“
„Vždy, když vidím vycházet slunce, uvědomuji si, jak je krásné žít a jaký
dar mám, že ho vidím vycházet. Nikdy nezapomenu za tento fakt poděkovat. Možná se vše stalo právě proto, abych byl schopen lépe vnímat tyto skutečnosti a možná se vše stalo proto, abych o nich dokázal
mluvit tak, jak o nich mluvit dokážu. Možná se vše stalo, abych potkal
lidi, kteří mě potkat měli, a kterým jsem měl ukázat právě na svém
příběhu, že každá situace má východisko, znáte-li směr. Moje prožitky,
zkušenosti, příběhy a možná i moje cesta by mohly být ukazatelem
na rozcestích, na která mnozí z Vás, doufám, nedojdou.“
(Z knihy „Vzdát můžeš zítra“)
Je zvláštní sledovat vlastní cestu, kterou musel člověk ujít, aby mohl
říct výše napsané řádky. Kdy vlastně přijde uvědomění si váhy vlastních slov. Myslím, že až tehdy, když je člověk naplní.
V loňském roce jsem informoval o tom, že do konce roku 2017 vyjde
má kniha s názvem „Vzdát můžeš zítra.“
Čas nadešel a má kniha spatřila světlo světa. Slavnostní křest měla
2.12.2017 v mé rodné vesnici Prace u Brna. Celou dobu sleduji jeho vývoj. Jak se z pár deníčků popsaných mými poznámkami vyvíjí příběh.
Jednotlivé části dávají impulz znovuzrození již spícím vzpomínkám
a ty probouzejí nové myšlenky. Možná nespaly, jen čekaly na tu správnou chvíli. Příběhy každodenního života mě utvrdily v tom, že to, čemu
věřím, funguje. Proč jsem to musel vše prožít, pochopit a přijmout?
Protože tvrdit s jistotou můžete jen to, co prožijete.
A já dnes mohu říct, že jsem napsal knihu.
Co tomu všechno předcházelo
Jako vždy je vše o čase. Život, to je čas, který jsme již prožili. Ne ten,
co nás čeká, ale právě ten, co jsme prožili. Za to, že byl rušný a pestrý,
jsem dnes opravdu rád. Jsem rád za to, že můžu říct „Stálo za to, tohle
vše prožít“.
Je zbytečné přemýšlet nad tím, jestli bych měnil. Neměnil, protože
ani nevím za co. Někdo říká, že není možné prožít vše, co jsem prožil
za jediný život. Já nevím, jestli je toto tvrzení pravdivé, neboť jsem jiný
život, než ten co žiji, nežil. Mohu připustit, že je možné, že není první,
ale pak mi budiž omluvou, že si ten předchozí již nepamatuji. Závěrem
vše shrnu „Vše, co zde vyprávím, jsem prožil v tomto životě“. Popravdě,
je toho ještě daleko víc, ale o tom až jindy a jinde.

Proč vlastně kniha vznikla
Poslouchejte svoji intuici a budete překvapeni, čeho všeho jste schopni. Vznikala jako vnuknutí a události, které mi osud jen tak podsouval
pod ruku, začaly vytvářet její konečný vzhled. Nevznikla za půl roku
ani za rok. Dozrávala pod pokličkou času a čekala na správnou chvíli.
Kdyby vyšla dřív, něco by jí chybělo. Tím něčím byl test, jestli to, co je
v ní psáno, funguje. A věřte, funguje!

Zvířátkový ples
Jak můžeme chtít od dětí, aby věděli, znali, to, co jsme jim neukázali,
nebo neřekli? Od pradávna se rodily tradice, zvyky, stejně jako moudra
a zkušenosti se přenášely z pokolení na pokolení.

Na začátku všeho bylo slovo. Tak nějak bychom mohli začít naše
povídání, ale to by nebylo nijak originální, toto již bylo napsáno
i řečeno. Zkusíme to jinak:
„Bylo jedno dítě a to si velmi rádo hrálo. Chtělo toho tolik vyzkoušet
a podniknout, ale když ještě bylo malé, tak to nešlo, nebo nebyly
možnosti. Když po čase vyrostlo v dospělého muže, tak už se to
nehodilo. Čas plynul, tomuto muži se narodilo dítě a on si vzpomněl
na svá i nevyřčená přání. Vzpomněl si na vše, co ho bavilo a co měl
v dětství rád“.
Pokračovat již asi nemusím, protože logicky vyplývá, že ten muž dostal
nápad a to byl jeho konec, nebo lépe řečeno konec mrhání zbytku
volného času. Vyplňoval jej plánováním a organizováním akce, které
dal název : „ZVÍŘÁTKOVÝ PLES“
Když jsem si šel domluvit termín na tuto akci, neměl jsem ještě jasno,
jak to celé bude vypadat. Smysl, podstata a cíl akce byly jasné. Zábavné
a snad i trochu nevšedně pojaté odpoledne, kde se děti mají bavit
a užívat zábavy.
Ze zkušeností, které mám, jsem vybral tyto body:
- celé by to mělo být veselé – proto zvířátkové kostýmy
- akce musí mít program – chtěl jsem předejít chaotickému pobíhání,
křičení, které většinou končí tím, že maminky s malými dětmi v zájmu
jejich zdraví vyklidí pozice nekontrolovaným střelám a kvůli hluku
odejdou.
- akce musí být organizována – mým cílem bylo připravit program,
který zaujme děti. Zkušenost je taková, že děti jsou schopny
se nadchnout pro různé věci, jen k tomu potřebují vedení a pozornost
toho, kdo to vede. Pokud chceme, aby se děti bavily, měli bychom jim
k tomu vytvořit podmínky.
Zapojit, či nezapojit rodiče nad tím jsem přemýšlel, stejně jako
nad soutěžemi a musel
jsem improvizovat, co
do zařazení. Vše se také
odvíjelo od počtu účastníků.
Tombola – patří na každou
dětskou akci a děti ji mají
rády. Nechaly se vyrobit
odznaky s motivem

zvířátek. Každý, kdo si koupil, byť jeden los, dostal tento odznak. Tímto
jsme zabezpečili, že i kdyby malý hráč nic nevyhrál v hlavní tombole,
tento odznak mu zůstane na památku jako výhra pro účastníka
tomboly. Ceny do tomboly, to je kapitola sama pro sebe. Tady se bez
účasti sponzorů a hodných lidí neobejdete. Naším cílem bylo, aby ceny
byly k něčemu. Nechtěli jsme kvantum hloupostí, ale hodnotné ceny,
které budou dětem sloužit, nejlépe k jejich dalšímu rozvíjení. Snad se
nám to povedlo.
Ve 14.30 hod. se sál začal plnit a 15.10 hod. vše vypuklo vstupem
„dr. Maléra“ a jeho psa na pódium. Použití živého zvířete na zvířátkový
ples, mě připadlo tématické a originální a tak proč ne. Pásmo tanečků
soutěží i divadelní vystoupení vyplnilo, věřím, že příjemně nedělní
odpoledne všem zúčastněným. Společně s lektorkou pohybových
kursů Martinou, jsme se snažili rozpohybovat děti a vytvořit z nich
pohybující se dav. Nutno podotknout, že se nakonec zapojili i rodiče
a sál se příjemně rozvlnil. Malí herci se snažili, seč jim síly a tréma
dovolily.
Vše bylo zakončeno tombolou,
kdy jsme před mrňaty bránily
krásné dorty vytvořené paní
Radkou Houbovou. Cíl dětí byl
jediný – alespoň si šáhnout,
když si nemohu kousnout.
Rozdána byla i poslední cena
a tak si výherce odnesl zájezd do
Delfinária a Zoo v Norimberku
kam se vypraví jednu sobotu
v červnu. Nezbývá nám, než jim popřát pěkné počasí a zážitek.
Závěr patří vždy poděkování. Tento nebude jiný. Jsem si vědom, že bez
pomoci a ochoty by se podobné akce asi nekonaly.

Ohlasy a reakce na knihu
Dobrý den ,
kniha přečtena a výborně zapadla do moji hlavy:-), jsem rád že tenhle
kousek mám doma v knihovně.
Hezky den a rozloučím se svým heslem “Radost a smích”
M. Š.
Ahoj Richard,
Kniha precitana za par dni, vyborne motivacne citanie, velky obdiv mam
k tebe, co si vsetko dokazal a dokazujes, ja skoro rok bez sportu,po troch
operaciacha,ale verim ze za par mesiacov sa budem znova sportu
venovat, kniha ma nakopla pri mojom lieceni.....
Ozvem sa v priebehu roka a mozeme dohondnut nejake skolenieprezentaciu pre mojich kolegov vo firme.
P. S. Prajem uspesny Novy rok a pekny vikend
S pozdravom / Best regards
D. L.
Ahoj Ríšo,
píšu ohledně Tvé knihy. Přečetl jsem jí během tří dnů. Velice pěkně napsáno, čtivé a čtenáře zaujme.
Určitě to pro me bylo jiné čtení, když tě z mílí trochu znám.
Každopádně Ti patří veliký obdiv, po tom, co jsi na kole dokončil 1000 mil,
dodnes to prostě nedokažu pochopit, v práci a s kamarády jsme se o tom
často bavili, jak jsi to mohl zvládnout. Tím, že jsem míle jel a znám terén,
tak vím jak je to těžké i pro v uvozovkách zdravého člověka. A to jsem
nevěděl, čím vším jsis po nehodě musel projít.
Máš můj veliký obdiv, jsi silný člověk a dá se říct, že vzor. Vzor toho, že když
si někdy budu myslet že něco nejde, nebo že už nemůžu, tak si vzpomenu
na tebe a uvědomím si, jak v jednodušší situaci jsem a nemám vlastně
důvod brečet.
Díky za knihu, do života je poučná a motivující a to je asi ten důvod, proč
jsi ji napsal.
Nevím, jaké máš dále plány, ale třeba se ještě potkáme na mílích nebo
na nějaké podobné akci.
Přeji klidné prožití vánočních svátků a do nového roku jen plno splněných
přání.
Měj se krásně Ríšo, V. M.
Dobrý den pane Štěpánku,
právě jsem od Vás obdržela zásilku s Vaší knihou, resp. mými čtyřmi objednanými. Děkuji moc! Knihy působí tak čistě a krásně voní novotou.
Byť pondělí začalo pracovně trochu hekticky, neodolala jsem, abych
si nepřečetla alespoň úvodní slova, po kterých jsem třesoucí se rukou
obracela list...
Ve Vašich slovech je hodně moudra a životní pravdy. Sama jsem během
života došla k závěru, že všechno se stává pro něco. A i když prožíváme
nepříznivá období života, časem zjistíme, proč tomu tak mělo být.
A v mém případě mohu konstatovat, že tomu vždy v závěru bylo šťastně
a prožité zkušenosti mne vždy posunuly kousek dál.
Je pravdou, že Vaše osobní prožitky byly umocněny mnohonásobně více,
než se stává ostatním. V důsledku toho jste možná právě Vy byl vyvolen!
I když chápu, že ne vždy toto oceňujete, zvláště když se ozývají následky
poranění při změnách počasí...

Už se těším, až budu moci v četbě pokračovat. Teď, před Vánocemi to bude
muset být potají, abych neprozradila dárek.
Ještě jednou mnohokrát děkuji za vyřízení i vepsání věnování a prosím
Vás o zaslání částky včetně nákladů a číslo Vašeho účtu. Doklad
nepotřebuji.
Zítra na dva dny odlétám nízkonákladovkou do Itálie, proto bych ráda
peníze poukázala ještě dnes nebo zítra ráno :-)
Přeji Vám hodně spokojených čtenářů a hodně zdaru během křtu Vaší
knihy!
S pozdravem, I. J.
Dobrý den pane Štěpánek.
Rukou našeho společného kamaráda L. Š. se mi ve velké nouzi dostala do
rukou vaše kniha “ Vzdát můžeš zítra”.
Z vyprávění jsem o Vás slyšel už dříve, ale v té době to pro mě bylo nic
neříkající jméno, snád Vás to neurazí.
Píšete o tom, že kdyby kniha pomohla alespoň někomu, tak to mělo smysl.
Jestli Vás to potěší, kniha mi pomohla. Děkuji. Pomohla mi v myšlenkách velmi černých, kdy jsem nevěděl co a jak dál. Neříkám, že jsem teď
o hodně moudřejší, že vím co a jak dál, ale pomoc to byla. Minimálně
v tom, že jsem přinutil mozek alespoň vnímat text a nejel na plné obrátky
v mých těžkostech. Nutno říct, že pokud by mě obsah knihy nezaujal, tak
bych ji odložil a efekt by byl nulový. Nejsem žádný náruživý čtenář, nedá
se ani říct, že sváteční. Co je ale s podivem, že poslední dvě knihy, které
jsem přečetl, jsou obsahově podobné. Před Vaší knihou jsem četl knihu
Marťan. Obsah obou knih se dá ve stručnosti popsat jako příběh muže,
který né vlastní vinou málem přišel o život a dokázal se svému osudu
vzepřít, nezabalil to a je inspirací pro mnoho jiných.
Proč mě Vaše kniha zaujala? Libor mi při předávání knihy říkal, že
první třetina je taková a taková, ale že další dvě jsou dobrodrůžo... Pro
Libora, jako sportovního blázna a účastníka mil a podobných akcí, jistě
byla část o mílích zajímavější. Pro mě ale byla možná poutavější první
část. Dokázal jsem se alespoň trochu vžít do vašich pocitů, kdy jste byl
upoutaný na lůžku, čím vším jste si musel jako pacient projít. Jako děcký
onkologický pacient, který nějakým zázrakem přežil, jsem si vybavoval
ty radosté pocity z prvních nových kroků, které jsem absolvoval
a ze spousty dalších věcí, které si “normální” smrtelník neuvědomuje.
Já byl tehdá malé dítě, které to myšlenkově mělo postavené úplně jinak,
mnohem těžší rána to musela být pro Vás, kdy jste už byl plně zanořen
do aktivního života. Ale není důvod srovnávat, kdo jak měl či má těžké.
Nicméně Vás už přestanu nutit číst tento text, jsou i užitečnější věci,
než číst písmena jedné z mnoha osob, kteří si myslí, jak to mají těžké...
Uvědomuju si, že se mám vlastně dobře a že je mnoho mnoho lidí, kteří by
se mnou rádo směnilo svůj život. Jen mě zkrátka moje minulost zahnala
do díry, ze které nevím ven, ale Váš příběh mi pomohl dívat se po cestě.
Mnohokrát děkuji, myslím, že Vaše jméno už si budu na vždycky pamatovat a ctít. Nejsem majitelem knihy, ale udělá mi radost, pokud Vám budu
moct finančně přispět na další cíle, stačí poslat číslo účtu.
S pozdravem a úctou H. Š.

Přednášky a výstupy
Rok 2017 byl již čtvrtým rokem, kdy navštěvuji se svými přednáškami
různé skupiny, jak já říkám, potřebných. Je celkem jedno, jestli je to rehabilitační ústav, dětský domov, výchovný ústav, psychiatrická léčebna
nebo jde o soukromá setkání. Vše se totiž řídí mým motem: „Kdyby můj
příklad pomohl jednomu z tisíce, tak má moje práce smysl“.
Své příběhy z různých závodů, kterých se účastním, se stávají tématem
s námětem: „Navzdory osudu“.
Zdolávat se svým handicapem to, co kolikrát s velkými obtížemi
zvládají, nebo nezvládají, lidé zdraví. To je tím motivačním nábojem
a vstupenkou do světa potřebných.
Moje aktivity a projekty, které nejenže vymýšlím, ale i realizuji, jsou
kapitolou samou pro sebe. I ony se však stávají stavebním prvkem
mostů mezi různými světy. V neposlední řadě můj životní příběh, který
je sám o sobě nevyčerpatelnou studnicí zkušeností. Toto vše je pro mě
zásobou konkrétních příkladů. Velkou devizou je také to, že lidé vidí,
slyší a mohou se zeptat na věci, na které jim může odpovědět jen ten,
který to prožil. Vím, že má práce se řadí k těm mravenčím, ale jsem
si také vědom, že je jí čím dál tím více potřeba.
Jsem si také vědom, že bez Vaší pomoci by to šlo jen velmi obtížně.
Za to všem, kteří mě podporujete, patří dík nejen ode mne, ale
od všech, ke kterým mám možnost se dostat.
Děkuji.

„1000 miles adventure“= 20 dnů, 5 hodin = 1 místo
V letošním roce jsem se postavil na start závodu, jehož název je obsažen v titulku této strany. Měl jsem tři cíle. Závod dokončit, dokončit
jej za 20dnů a potvrdit si, že kniha, kterou se chystám vydat, funguje
v praxi.
Kategorie chodec-běžec je kategorie, o které se říká, že zde není nic
zadarmo. Po rovině, do kopce stejně jako z kopce si neodpočinete,
ale pořád šlapete.
Ke zkušenostem k nezaplacení bych řadil uvědomění si, jak takový
závod bolí. Toto jsem si dobře pamatoval z roku 2015. Velmi dobře
jsem si také uvědomoval, co všechno by bylo dobré změnit. Byl jsem
si vědom skutečnosti, že se o své tělo musím co nejlépe starat. Hygiena a péče, regenerace a komfort. Toto jsem chtěl své tělesné schránce
zabezpečit.
Zanedbání hygieny choulostivých partií, stejně jako zanedbaná péče
o pohybový aparát mohou mít za následek předčasné ukončení závodu. Není to nic složitého. Vlhčené ubrousky, stejně jako vlhčený toaletní papír by neměli chybět ve Vaší výbavě. Vědomí, že sprchu mockrát
za závod neuvidíte, umocňuje potřebu takové výbavy. Desinfekce
a mazání pro vysušené, nebo naopak rozmočené nohy se také stala nedílnou součástí mé výbavy. Někdy i třikrát během dne jsem promazával nohy a nechal je chvíli na vzduchu, abych zabránil jejich poškození.
Samostatnou kapitolou je regenerace a komfort pro tělo.
Letošní přípravy se týkaly i výstroje. Zásadní změnou bylo pořízení spacáku, který byl o 300g lehčí než ten co jsem do tohoto závodu používal.
Spolu s komfortní karimatkou neváží ani kilo.
Přejít napříč Československo vyžaduje zvolit i správnou obuv. Toto
je vskutku alchymie. Jakou botu a jaké vlastnosti by měla mít? Vsadil jsem na maximální pohodlí se skvělou podrážkou. Perfektní útlum
a dobrá směs podrážky, mě nejen chránila ale i ochraňovala. Mokré
kameny, podmáčené stoupání, prudké kopce nahoru i dolu prověřovali
boty ze všech směrů. Jak jsem říkal, vsadil jsem na jistotu a tak na mě
v polovině závodu čekali nové boty. Takže 2xScarpa neutron a skvělé,
několikrát již vyzkoušené vložky Spenco.
Vše musí být dokonale sbaleno a vše potřebné musíte mít stále
po ruce. Můj handycap mě omezuje při manipulaci s batohem a časté
zastavování by narušovalo plynulý postup v závodě. Proto jsem volil
batoh firmy WAA. Tento se objednával ve Francii. Poslán byl do Anglie
a do České republiky byl dovezen známými mých známých. Důvod?
Ušetřili jsme na poštovném.
Říkáte si, co vzít s sebou za oblečení? Vše musí být
co nejlehčí a ještě nejfunkčnější. Letos jsem volil
vlnu od firmy Ortovox. Nejtenčí vlněná trika (krátký
a dlouhý rukáv) a tříčtvrťáky mě doprovázely na cestě za tímto dobrodružstvím. Ani po několika dnech
nesmrdí a i mokré hřejí.

Trenýrky se speciálně ušitými kapsami z materiálu, který je schopen
uschnout po průtrži mračen do pár minut jsem letos kupoval nové,
ty předchozí vzaly za své při trénincích. Ukázaly mi však, že toto
je správná cesta.
Zbývá již jen zmínit kompresní podkolenky, dva dresy, čepici a máte
přehled o mém vybavení, které přispělo nemalou měrou k vítězství
v letošním ročníku.
Letos jsem nastupoval s takto vypilovanou výbavou a odhodláním
dojít do cíle. Snad moje odhodlání a příprava rozhodly, že jsem došel
do vítězného cíle. Samotné vítězství má samozřejmě dvojí význam. Prvenství jako prvenství ale hlavně vítězství nad problémy, které nastaly
a které člověk je schopen svojí vůlí překonat. Veškerý takto nabytý materiál je používán při mých motivačních přednáškách a věřte, že je to
materiál k nezaplacení.
Poděkování patří Vám, kteří mi v mých aktivitách pomáháte svojí podporou. Každé mé vítězství, stejně jako každá úspěšná pomoc potřebným, je i Vašim vítězstvím.

„Light Blue Line“ světle modrá čára - projekt 2018
Příklady táhnou. Tak by se dala shrnout podstata mého úsilí, ve kterém
chci podpořit a motivovat lidi hned několika směry:
- ukázat na konkrétním příkladu (tedy na svém), že je na každém z nás,
co dokáže
- podpořit ty, kteří chtějí začít, jen z jakéhokoliv důvodu nezačali
- probudit v jednotlivcích touhu mít své cíle bez ohledu na to, z jakého
prostředí jsme vyšli
- poukázat na nebezpečí a následky bezohlednosti v silničním provozu
ze tří hledisek: chodec, cyklista a řidič
- prevence, předcházení kolizím a vzájemná ohleduplnost
- šířit význam pohybu pro nás všechny bez rozdílu a jeho vliv na psychiku a naše zdraví
Vše začalo v roce 2013, kdy jsem se jako jednoruký cyklista postavil
na start nejextrémnějšího závodu 1000miles adventure. Následovala série přednášek. Později jsem se zaměřil na motivační přednášky
v dětských domovech, výchovných ústavech a rehabilitačních centrech.
Své motivační přednášky jsem se rozhodl zhmotnit v projektu Light
Blue Line. Od ledna do července bude vznikat seriál motivačních videí,
jehož hlavní náplní bude cesta k cíli. Chci lidem představit, jak jsem
si jako handicapovaný člověk vysnil, že budu jezdit na koloběžce
a svůj sen jsem povýšil za cíl. Od první myšlenky, přes jednání s výrobcem koloběžek, následné zpracování a zhmotnění mých představ
až po tréningy. Vše zakončeno startem na nejextrémnějším závodě
1000miles. Závod měřící 1 660 km napříč bývalým Československem
v kategorii koloběžkář (http://www.1000miles.cz/).
Celé toto mé snažení bude doplněno týdenním tour po českých městech, kde chci navštívit výchovný ústav, dětský domov, několik škol
a rehabilitační centrum v Hrabini. Začátek bude v Jihlavě (výchovný
ústav), pokračovat budu přes Budkov (dětský domov a škola), Brno
(škola), Vyškov (škola), Olomouc (škola), Ostrava (škola) a Hrabině
(rehabilitační centrum). Na každý den připadá jedna přednáška. Mezi
nimi se budu přepravovat na koloběžce. Z tohoto tour vznikne doku-

ment o průběhu, stejně tak dokument o dokumentu, který bude šířen
na sociálních sítích a jako materiál používán při mých motivačních
přednáškách na školách, v dětských domovech, výchovných zařízeních
a léčebnách.
Součástí tohoto tour bude i informovanost o průběhu s možností sledování trasy mého postupu. Nabídneme také lidem možnost přidat
se k nám a jet s námi po trase jako vyjádření podpory této myšlenky
lidmi.
Součástí tohoto programu bude i moje kniha Vzdát můžeš zítra, kterou
jsem vydal v roce 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=a5Tx_
opMCRM).
Tento příběh, který je napsán podle skutečné události, je důkazem,
a částečně i poselstvím, pro všechny, kteří se dostanou na jakoukoliv
životní křižovatku. Na každém z těchto míst bude zanechána jako dar
pro místo, kde se zastavím, aby byla případným zájemcům k dispozici
na přečtení.
Toto tour bude pokračovat na podzim, od září do listopadu 2018. Název
tohoto motivačně naučného tour vychází z barvy knihy Vzdát můžeš
zítra. Tato barva Ral 5012 bude provázet celý design tohoto tour.
Koloběžka, polepy na vozidle, které bude sloužit pro realizační tým,
až po modrou barvu v navigaci znázorňující naši trasu.
Náklady:
Pořízení stanu pro realizační team - nejde kázat vodu a pít víno.
Nechceme spát po hotelích a říkat, jak je těžká cesta za našim cílem.
Nikdy nevíme, kde budeme nuceni přespat, popřípadě odpočívat. Tato
mobilní záležitost bude součástí výbavy pro mě, řidiče a kameramana
na naší cestě.
Pořízení projektoru, plátna a ozvučení - bohužel se nesetkávám na svých přednáškách s dostatečným vybavením zařízení, kde
své myšlenky prezentuji. Pro podtržení myšlenky je důležitá video
vizualizace, která dokresluje a znásobuje dopad na posluchače. Lidé
potřebují vidět a slyšet.
Filmové zpracování - pořízení videozáznamu, zpracování do jednotlivých vstupů, stejně jako zpracování do celkového dokumentu.
Za kamerou bude stát Michal Veselý, který pro mě zpracovává dokumenty z mých akcí, kterými se snažím zhmotňovat své myšlenky.
Například Pratecké hrby, které jsou odnoží mého projektu Všichni zpět
do ulic (https://www.youtube.com/watch?v=Q-cHO4k2_qE&t=255s ).
Zabezpečení nákladů na toto tour - jídlo, pohonné hmoty
a další věci potřebné pro zabezpečení průběhu akce.

Podpora a propagace
Podpora, kterou mi moji podporovatelé poskytují, je palivem pro motor dovážející moji pomoc k potřebným. Jsem si velmi dobře vědom
toho, že bez sponzorské pomoci by tento motor nejel. Poděkování
je zde samozřejmostí. Proto vám všem, kteří mě v mojí práci podporujete, děkuji. Děkuji i těm, kteří se takto v budoucnu rozhodnou.
Díky Vaší pomoci se již povedla spousta věcí.
• Vytvořila se síť přednášek. Zde se diskutovalo na různá témata s dětmi i dospělými, předávaly se rady a zkušenosti ze sportovního života. Zkušenosti, které usnadňují cestu v tréningu i výbavě. Předávaly
se zde zkušenosti při různých úpravách pro tělesně postižené. Zde bylo
a je možno dostat se ke kontaktům, které mám na další lidi ochotné
pomoci v jiných oblastech.
• Další kapitolou jsou „motivační přednášky“, které měly a mají za úkol,
jak je již v samotném názvu obsaženo, motivovat. Pracuji se skupinami
i jedinci, kteří potřebují pomoci najít cestu. Nezřídka jde doslova
o život. Dnes již mapuji spoustu případů, kdy moje práce pomohla
nejen potřebným, ale i jejich okolí.
• Byli jste u zrodu projektu „Všichni zpět do ulic“. Tento projekt
má za úkol vrátit děti i dospělé zpět k aktivnímu životu. Odtrhnout
je od pasivního života u televize, počítačů, tabletů a mobilních telefonů. To, čemu se lidé dříve smáli, začíná být vážnou hrozbou. Rádoby
pomoc se stává dvousečnou zbraní. I tomuto tématu se věnuji při svých
přednáškách.
Tento projekt začal výstavbou bikeparku v jehož rozšiřování se stále
pokračuje. Jen za rok 2017 jsem i díky vaší pomoci uspořádal 6 závodů.
Tento projekt se rozrostl o další dvě větvě
– seriál závodů těžká hodina a projekt K10.
• Snaha začít pracovat od těch nejmenších vyústila ve „Zvířátkový ples“.
Tento dětský tematický ples byl vytvořen jako ukázka toho, jak jdou
věci dělat tak, aby se děti nejen bavily, ale aby dětem dal víc, než jen
to, že byly převlečené za nějakou masku.
• Velkým úspěchem bylo také vydání knihy: „Vzdát můžeš zítra“, která
již oslovila stovky čtenářů, jejichž reakce mě utvrzují v tom, že byla
odvedena dobrá práce.

I v letošním roce je kalendář mých akcí celkem plný. Chystané přednášky, pořádání závodů, účast na závodech, představení novinek v projektu Všichni zpět do ulic a mnoho jiných aktivit, které na mě čekají.
Jedním z hlavních bodů a novinek je projekt Light Blue Line. Tento
projekt má za úkol motivovat a ukázat cestu k cíli. Ukázat, že můžeme
dosáhnout cíle, když za ním půjdeme a nevzdáme to při prvních,
ale ani při druhých, nesnázích.
Vše je rozepsáno již na předchozích stranách.
Tímto zkráceným výčtem jsem chtěl ukázat hmatatelné důkazy,
kde všude vaše podpora pomohla. Ještě jednou vám chci vyslovit svůj
dík jak za podporu předešlou tak i za tu nadcházející.
Děkuji Štěpánek Richard

Zdravím Vás.
Pod slovem „Vás,“ si představte úplně všechny bez jakéhokoliv
rozdílu. Pokud chci lidem něco říct, pak chci aby si každý v mém
textu našel to svoje. Tak činím i nyní. Symbolicky bych chtěl
znázornit na své fotografii poselství všem. Říct Vám (ne proto,
že jsou svátky, ale proto, že chci), že život je opravdu velmi pestrý a je jen na Vás kolik barev z celého spektra uvidíte. Ne to,
co Vám říkají všichni kolem, ale to, co cítíte Vy je správně.
Jen tehdy můžete žít tak, jak chcete (proto ten zvon s tou svící-symbol světla).
Vám všem přeji do dalších dní života klid bez spěchu a víru,
že ve správný čas se vše potřebné dozvíte (proto ta perníková
kometa-symbol poselství).
Přeji Vám, aby jste byli připraveni přijmout to, co je Vám
nabízeno, což je určitý druh štěstí (proto to perníkové prasátko).
Hojnosti tolik co potřebujete, protože vše navíc nás většinou kazí
a my se stáváme pasivními (proto ty dvě houby).
Plány a sny dotýkající se hvězd, to je přeci to co závidíme dětem.

Jejich fantazii, kterou se nám někdo snaží vzít (proto ty perníkové hvězdy).
Přeji Vám poznání, že člověku ke spokojenému životu stačí
opravdu málo a proto jsou v mém přání samolepky s logem
1000mil. Tento závod mě, stejně jako jiným ukázal, že je možné
být šťastným jen s tím, co máme na sobě a s sebou si neseme,
nebo vezeme.
Na závěr poselství které se vešlo do jediné věty a tou je: „ Vzdát
můžeš zítra.“ Proto ty pohlednice pod všemi symboly, které jsem
Vám zde vyskládal na talíř. Přál bych si, aby jako alarm vyskočila
ve Vašich myslích vždy, když se něco nedaří, popřípadě není tak
jak si přejete. Život má spoustu barev, jen se nedívejte jedním
směrem, mohlo by se Vám stát, že přehlédnete věci daleko důležitější, než jsou ty, na které se soustředíte. Je to věta, která
je delší než se zdá a hlubší než vypadá, stačí se zamyslet. Vše
co jsem výše napsal zakončím symbolickým AMEN! (to znamená staň se)

Štěpánek Richard
+420 608 766 546
93richard@seznam.cz

www.richardstepanek.cz
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„Vzdát můžeš zítra“

,,Vždy když vidím vycházet slunce, uvědomuji si, jak je krásné
žít a jaký dar mám, že jej vidím vycházet. Nikdy nezapomenu
za tento fakt poděkovat. Možná se vše stalo právě proto, abych
byl schopen lépe vnímat tyto skutečnosti a možná se vše stalo
proto, abych o nich dokázal mluvit tak, jak o nich mluvit dokážu.
Možná se vše stalo, abych potkal lidi, kteří mě potkat měli
a kterým jsem měl ukázat právě na svém příběhu, že každá situace
má východisko, znáte-li směr. Moje prožitky, zkušenosti, příběhy
a možná i moje cesta by mohly být ukazatelem na rozcestích,
na která mnozí z Vás, doufám, nedojdou.”

Štěpánek Richard

