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

ROK 2018 zkušenosti, náměty a motivace
Pátý rok mé činnosti měl stejně jako předchozí modrou barvu. Do svých aktivit jsem
naplno zapojil svoji knihu „Vzdát můžeš zítra.“ S očekáváním jsem rozjel svoji aktivitu
„Light Blue Line,“ pokračoval v činnosti projektu „Všichni zpět do ulic“ a v budování „Prateckého parku.“
Zjistil jsem, že není vždy na škodu, když nejde vše podle plánu. Dostal jsem se tak se
svými motivačními přednáškami na základní školy, což mělo velký úspěch u dětí, učitelů
i rodičů. Stejně jako loňský rok, i tento jsem organizoval šest závodů. Ten šestý (z důvodu špatného počasí)proběhl až první den roku 2019. Nové poznatky a zkušenosti mi
ukázaly směr pro rok 2019, které chci využít. Díky projektu „Light Blue Line,“ posouvám
svoji činnost o kus dál.
Přibyly nové skupiny posluchačů. Začal jsem jezdit na koloběžce a ukázal lidem na tomto
příkladu, že limity jsou opravdu v našich hlavách. Videa s motivační tématikou mají za
úkol ukázat lidem, že svojí pílí mohou dosáhnout svých cílů. Od krátkých motivačních
přejezdů (200km), jsem se dostal na závod 1000 miles. Na startu jsem stál s koloběžkou.
Tento výkon byl o to zajímavější, že jsem v kategorii koloběžkář vyhrál. Završení třetí
kategorie tohoto závodu ze mě udělalo držitele zeleného trikotu. Jsme jen dva na světě,
kteří tento trikot vlastní.
Celé mé ježdění na koloběžce vyústilo ve spolupráci s českým výrobcem koloběžek Kostka. Vybavili mě strojem pro tréning i na závod. Po návratu jsem jim představil svoji vizi
a byla mi dána zelená k vypracování aktivity „Kostka Adventure.“ Své zkušenosti jsme
zúročili při vývoji. Na jaře roku 2019 bude představen model koloběžky s názvem „Adventure.“ Oboustranně je zajímavá i spolupráce na vývoji nových prvků. Nejen závody
v našem parku ale i jeho budování a výsadby zeleně nás posouvají v projektu „Všichni
zpět do ulic. Další výsadby a úprav se park dočká již v jarních měsících roku 2019. Pro
nadcházející rok by se měl stát dějištěm, sportovních i kulturních akcí, které by měly
oslovit i starší generace. Tím bychom chtěli přispět k prolnutí a sblížení generací. Stále je
co zlepšovat a budovat. Výsledky a dopady naší práce nám ukazují, že jdeme správným
směrem. Za možnost šíření a zhmotňování našich myšlenek chci poděkovat všem, kdo
nás podporují, popřípadě se rozhodnou nás podporovat. Výsledky totiž ukazují, že tato
práce má smysl.

Projekt Light Blue Line
Motivovat, informovat, povzbudit, pomoct, podat pomocnou ruku a možná ještě daleko
víc má tento projekt v plánu. Jeho dopad je neměřitelný. S ČT Sport prostřednictvím
Studia „Vertikal“ jsme natočili pořad, který pojednával nejen o mé sportovní činnosti ale
i o mé práci. Postupně vzniklo 5 dalších videí ve spolupráci s kameramanem Jaroslavem
Jindrou. Tato videa, stejně jako pořad a příspěvky, které jsem vytvářel měly mezi lidmi
velkou sledovanost. Na sociálních sítích dosahovala v řádech deseti tisíců. Kladné ohlasy
nám potvrzovaly, že jdeme dobrou cestou.
Navazování spolupráce s Policií České republiky a Besipem vyústila v akci, která měla
název: „Pro nás bez motoru.“ Zde jsem pomáhal s organizací, představil svoji činnost a
společně s policisty měl vyjížďku s dětmi na kolech.
Součástí projektu L.B.L. byla i motivační cesta na koloběžce z Brna do RÚ Hrabyně. Zde
probíhal desetiboj lidí po úraze. Smyslem jízdy na koloběžce bylo podpořit jejich přístup
k životu. Snažím se poukázat na staré známé, že nehoda není náhoda a upozornil na
důležitost prevence před úrazy. Vše bylo zakončeno přednáškou, kterou jsem zde uskutečnil pro soutěžící, pacienty i personál RÚ Hrabyně.
Dětské domovy, knihovny, festivaly, kulturní centra měst až po kavárny a skupiny lidí. To
je moje teritorium, kde se snažím lidem vyprávět svůj příběh na cestě, kterou jdu. Zde
vznikají i další náměty na spolupráci.
Díky rozhodnutí, kterým bylo začít jezdit na koloběžce, jsem ukázal, že i lidé s handicapem mohou posouvat hranici svých možností. Hmatatelný důkaz, který lidé mohou
vidět a tím jim dokázat, že něco jde, je prostě nejvíc. Nám se to povedlo.
Start s koloběžkou na nejextrémnějšího závodě v Evropě „1000miles adventure,“má motivační tvrzení zpečetil. Vítězství v něm, bylo ukázkou toho, jakou v našich rozhodnutích
hraje roli vůle. Dojel jsem ze startujících koloběžkářú jediný. Moje kniha, která je tohoto
projektu součástí slouží jako člen výkonnostní složky. Ligt Blue Line bude pokračovat i
v tomto roce a má další výzvy, kterých jsem nejen autorem, ale i vykonavatelem. Jako ve
všem jsem si vědom, že bez podpory, která je mi poskytována, by některé věci nemohly
být uskutečněny. Závěrem chci i tady poděkovat všem, kteří mě podporují, nebo v budoucnu mně svojí podporou pomohou na této cestě. Děkuji.

Přednášky a besedy
Školy, sály, kluby, tělocvičny, kavárny. Tato a jiná místa jsem navštívil se svými přednáškami. Na mysli mám především motivaci. Přednášku připravuji vždy s ohledem na
složení a věk posluchačů. Podle toho volím i témata. Letos mi k dětským domovům,
výchovným ústavům, rehabilitačním ústavům, festivalům přibyly i základní školy. Musím přiznat, že je to velká zkušenost. Přednášky jsou tvořeny formou příběhů, které jsou
podle skutečné události jen přizpůsobeny dětem. Jsou jim zde představovány hodnoty,
jako je kamarádství, poctivost, vztah k rodičům i kamarádům, čest, láska, ohleduplnost,
nesobeckost ale i píle a vztah k přírodě.
Tyto přednášky vzbudily opravdový ohlas. Mojí reakcí bylo i vyhlášení soutěží o nejlepší
výkresy, k tématice přednášky. Tyto jsem osobně i přijel vyhlásit a odměnit. Velmi milou
a příjemnou jsou reakce rodičů, kteří psali své ohlasy paní učitelce. Osvěta je potřeba šířit
opravdu ve všech skupinách. Největší hodnotu vidím v tom, že posluchači ví, že to co
je jim vyprávěno se opravdu stalo. Příběhy lidí, které mají dětem, stejně jako dospělým
možnost předat potřebné informace jsou přínosem pro rozvoj společnosti. V následujícím roce se budu ještě více soustředit na školy s motivačními a osvětovými přednáškami. Dále pak na knihovny, kde bych chtěl pracovat se svojí knihou. Ta má za sebou v
roce 2018 pěknou řádku příběhů a zasloužila se o nejeden dobrý čin a zachráněný život.
Pokaždé když se nad vším zamýšlím, musím konstatovat, že společně s Vámi, kteří mě
podporujete, jsme dobrý tým, neboť je za námi vidět dobrá práce. Děkuji.

Ahoj Ríšo,
ještě jednou moc moc díky za intenzivní a přínosnou besedu. Ani nevíš, jak silný dojem jsi v dětech zanechal.
Některé jsem dokonce odpoledne potkala se zastrčenou
rukou, že si zkoušejí, jaké to je… a ani se neptej. kolik jich
je rozhodnutých jít na míle a taky si přečíst Tvou knihu. Asi
budu muset udělat nějakou hromadnou objednávku J
Ale hlavní je, že diskutují a přemýšlejí o tom, co jsi říkal o rodině, přátelství, odhodlání…. Fakt super!
Posílám nějaké foto do Tvé kroniky J
Měj se co nejlíp a brzo zase na viděnou J

Ahoj Ríšo,
posílám ještě pár fotek a dělej si s nimi co chceš, třeba si je
dej na nástěnku.
Jen tak pro zajímavost reakce od pár rodičů, co mi psali:
Ahoj Hani, tak jsme si u večeře poslechli vyprávění o Richardovi. Zapůsobil, je to borec! A ty máš palec nahoru za
supr nápad!
Paní učitelko, už dva dny posloucháme jen o Richardovi a
Kája nechce používat levou ruku, když to zvládne Richard,
zvládne to prý taky. Přednáškou byl prostě nadšen.
To jen tak pro ilustraci.
Obrázky do soutěže se hromadí, nebudeš to mít s Viktorkou vůbec jednoduché. Už se moc těším na předávání cen
vítězům J
A ve 4.třídě to vypadá na nějakou hromadnou objednávku
knih.
Tak to je pro dnešek vše Ahoj Hanka
PS: reklamu s knihami a Blešou jsme si pouštěli, děcka už
to chtějí zkoušet…

Motivace může znamenat start i restart
Rok 2018 byl plný setkání s lidmi. Přednášky, besedy, setkání znamenaly kontakt
s posluchači, stejně jako s čtenáři mé knihy. V této činnosti vidím smysl a reakce
posluchačů, jsou toho důkazem. Zaznamenal jsem v mnoha případech nový start
i restart. Je asi zbytečné rozepisovat se o mé činnosti, jakou jsou motivační přednášky. Již se stalo tradicí, že mi starší posluchači píší své poznatky a dojmy. Novinkou pro tento rok byly přednášky na základních školách. Celé jsem to nazval „Míle
očima dětí.“ Jak jsem již výše psal, tyto výkresy jsou od dětí druhá až čtvrtá třída.
Ve svých motivačních přednáškách se snažím dětem vyzdvihovat hodnoty jako je

přátelství, úcta, kamarádství, ohleduplnost, láska k bližním, sobě samým, rodičům
atd. Prostě hodnoty, o kterých se tak moc nemluví a které je dobré (spíše nutné),
aby děti znaly a mohly o nich přemýšlet. Závod 1000 mil, historie myšlenky Honzy
Kopky, příběhy, které jsem prožil, to vše se spoustou dalších věcí mi slouží jako
materiál. Děti tak slyší o věcech, které je oslovují. Na závěr je požádám, jestli by mi
do určitého data nenakreslili nějaký obrázek z naší přednášky. Vše je dobrovolné a
nemá vliv na další studium žáka! V této ročence jsou použity některé z nich. Děti
vše vidí svýma očima a dovolují nám vstoupit do své fantazie.

Motivace může znamenat start i restart

Výpis mých přednášek ukazuje na rozmanitost posluchačů.
Od malých dětí, přes studenty, lidi po úrazech, pracující lid
až po odbornou veřejnost.
DDš–Jihlava
RÚ Hrabyně – Desetiboj
Popůvky – akce „BEZ MOTORU.“ PČR a Besip
Valašské Meziříčí filmový festival
Ostrava - Sraz koloběžkářů Bokolobka
Brno – motivační přednáška pro fa Home credit
Brno - motivační přednáška pro fa Nuskin
Jeseník - Lázně Priznic- konference lékařů a fyzioterapeutů
Jesenice u Rakovníka - Cestovatelský festival
Blansko – Předrajbas – festival cestovatelských filmů
Lysá nad Labem - Festival knihy
Autocamp Brodský „Broďák“ – celorepublikový sraz koloběžkářů.
Praha – Czech Travel – představení aktivity „Kostka Adventure“
ZŠ Moravský Krumlov 2 třída
ZŠ Moravský Krumlov 4třída
ZŠ Brno Tuřany 2 třída
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PŘIPRAVUJEME
1.1. NOVOROČNÍ BĚH A NOVOROČNÍ SVAŘÁČEK
12.1. Ples pro děti z Pohádky do pohádky
16.1. Přednáška v Bory u Velkého Meziříčí
6. 2. Přednáška Zlín - Bikekavárna
7.2. Přednáška v Hanušovicích
Březen duben, květen budování parku, Těžká hodina, koloběžky v Praci, Pratecké hrby
1.7. - Start na závodě 1000 miles
30.7. – 3.8. 111 hodin 1000km za 111 hodin

Motivace může znamenat
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NÁŠ BIKEPARK - ZÁVODY- AKCE – BRIGÁDY- USPĚCHY
Začalo to tak nevinně. Chtěl jsem, aby moje dcera uměla dobře ovládat své kolo. Z pár
překážek na asfaltovém plácku jsme se dostali k bikeparku. Občané, stejně jako kamarádi a známí slyšeli mé volání o pomoc a účastnili se brigád. Každé takové setkaní bylo
přínosem. Přibyly zkultivované plochy, nebo části trati, popřípadě proběhly terénní
úpravy, které dotváří celý ráz tohoto prostoru. Plánování, proměřování, zkoušky. To je to
,co není vidět. To jsou spousty hodin strávené jak na místě, tak doma, kdy se vše plánuje.
Spousty tun materiálu, který se nestal skládkou, ale dál slouží lidem. Nezdá se to, ale
začínáme pátou sezónu akcí v tomto místě, které mělo původně být bikeparkem. Aktivity, které zde organizuji, se již svým rozsahem dávno dostaly za hranice tohoto názvu.
Vytrvalostní aktivity ať již běžeckého, chodeckého, stejně jako cyklistického charakteru
začínají doplňovat kulturní akce. Náš bikepark se nám pomalu mění v místo setkání,
kterému říkáme „Pratecký park.“ V roce 2018 se nám povedlo díky nadaci VIA, získat
finanční podporu pro naši činnost.
Seznámili jsme je s projektem: „Všichni zpět do ulic.“
Projekt má za cíl sblížení a zlepšení vztahů mezi lidmi s důrazem na rozvoj zdravého
životního stylu. Za podpory obce a aktivních lidí chceme vybudovat park, kde se budou
konat pravidelné sportovní, kulturní a vzdělávací akce pro lidi všeho věku a skupin, a
vytvořit tak prostor k tomu, aby se občané obce pravidelně setkávali, společně komunikovali a aktivně se podíleli na dalším rozvoji obce a svého okolí. Naší společnou snahou
je rozšíření prostoru o speciální běžecký okruh, prostor k pořádání kulturních akcí, vytvoření odpočinkových a relaxačních zón v zeleni a z přírodních materiálů.
Výše napsané seznámení s dalšími upřesněními projektu bylo vyhodnoceno, jako zajímavé a nadace VIA jej podpořila.
Ještě na podzim roku 2018 bylo vysázeno 8 lip a jeden ořech. Provedly se první přípravy
pro vznik zelených ploch a připravuje se plán pro pokračování budování parku pro rok
2019.
Celkem 6 závodů, které proběhly v loňském roce, byly prověrkou nejen naší připravenosti, ale i možností celého areálu, který se jeví se všemi vybudovanými terénními
úpravami jako velmi zajímavý víceúčelový prostor. „Pratecké hrby,“ jak se jmenuje seriál
cyklistických závodů, dostaly i design dresů a ponožek. Snažíme se šířit pohyb mezi lidi
jak závodní, tak i nezávodní činností. Jsme rádi, že lidé si do těchto prostor přijdou zasportovat i ve svém volném čase a nezřídka zde vidíme i občany okolních obcí. Podporují
nás tak v našem přesvědčení, že naše snaha i činnost má smysl. Pro rok 2019 chceme
zařadit pro veřejnost seznámení s aktivitou „nordic walking,“a koloběhem, což obnáší
seznámení zájemců s jízdou na koloběžkách. Jsme si vědomi, že je to dlouhodobá práce,
ale věříme, že naše dílo má význam pro další generace.

1000 miles a zelený trikot
Letos již po páté jsem stál na startu nejextrémnějšího závodu Evropy 1000 miles adventure. Nabízí se otázka, proč? Odpověď je v jeho názvu a v kategoriích, ve kterých je organizován. Když jsem
stál poprvé i podruhé na startu tohoto podniku, byla to nejen výzva, ale i motivační materiál,
který měl a stále má pro moji práci velkou hodnotu. Jednoruký člověk se rozhodl přejet cestou
necestou bývalou Československou republiku, a to způsobem nonstop jízdy a bez zabezpečení.
Skvělý titulek do novin, ale pro mě to mělo a má větší hodnotu. Podtrhovalo to mé tvrzení, že
člověk, který chce dosáhnout jakéhokoliv cíle, má šanci, když si za svým cílem aktivně půjde.
Dalším stupněm obtížnosti a místem pro těžbu mého motivačního materiálu jsou samotné tři
kategorie. Cyklista, chodec-běžec a koloběžkář. Jako cyklista jsem tento závod odjel z Německé
hranice na Ukrajinskou a zpět. Netrvalo dlouho a pokořil jsem tento závod i v kategorii chodecběžec. Třetí kategorie se přímo nabízela.
Koloběžka! Kategorie pro mnohé včetně zakladatele nejbláznivější kategorie. Přesně to byla výzva, kterou jsem v roce 2018 přijal. Součástí mých tréningů nejsou jiné závody. Snažím se věnovat
přípravě systematicky a snížit riziko zranění na minimum. Právě s ohledem na cíl, který jsem si
stanovil je nutno i s tělem zacházet ohleduplně. Místo závodů jsem jako tréning zvolil projekt
Light Blue Line, který mě fyzicky zaměstnával právě ve spojitosti s koloběžkou. Tréningy techniky
jízdy, vytrvalosti stejně jako hledání optimálního postoje při mém excentrickém postavení a zatížení mě dovedlo až na start do Hranic u Aše. 1 .7. 2018 v 15.00 hod. byl tento závod odstartován.
Ve startovním poli 160 závodníků bylo 6 koloběžkářů. Mezi nimi i já. Velkým překvapením pro
organizátory i závodníky bylo, když jsem po 17 dnech a 20 hodinách protnul cílovou pásku. Můj
dojezd byl o to hodnotnější, že jsem do cíle dojel jako první a jediný koloběžkář. Radosti, strasti
ale i zkušenosti mého dobrodružství daly směr mé další práci. Díky absolvování tohoto závodu ve
všech třech kategoriích jsem se stal majitelem zeleného trikotu. Ten obdrží ti, kteří tento závod
odjedou ve všech, výše jmenovaných kategoriích. Cenné pro mě jako držitele je, že jsou jen dvě
trika na světě a jedním z majitelů jsem já. Děkuji za podporu!

„Adventure“ Tak se jmenuje novinka
od firmy Kostka.
Zábava, dobrodružství, které můžeš
zažít.
Tak nějak se dá popsat novinka od firmy Kostka.
Když firmu Kostka oslovil Richard Štěpánek s žádostí o sestrojení koloběžky pro nejtěžší
a nejdelší závod v Evropě 1000Miles adventure, nikdo ještě netušil, jaké poznatky přiveze.
„Richard měl svoji představu a my mu ji naplnili,“ říká Marek Kostka ke vzniku koloběžky.
Koloběžka, která je představována pod názvem „ADVENTURE,“ si své pojmenování získala na základě testu, kterému byla tímto závodem podrobena. 1660km tvrdého horského terénu, rozbitých, šotolinových stejně jako zpevněných cest společně s příběhy a
prožitky se spojily v jedno velké dobrodružství, které „ADVENTURE,“ Richardovi poskytl.
„Lidé hledají stroj, který jim umožní podobně jako horská kola soužití s přírodou. Chtějí
se odrazit a jet. Neshánět, nedolaďovat, nedovybavovat. Stoupnout si a jet, protože vše
je již připraveno. To jim „ADVENTURE“ umožňuje,“ říká Richard a dodává:
„ADVENTURE“ myslí na vše, co mu vaše cesta může postavit do cesty za překážky.“
Přední kolo obuto do bezdušové pláště 27,5“ společně se zadním 24“ zaručujÍ (při dodržení optimálních tlaků) dostatečný komfort i bezpečnost jezdce. Obě kola jsou opatřeny
funkčními blatníky. Součástí zadního blatníku je držák na zadní světlo. Držák na computer, navigaci, nebo světlo je součástí představce. Variabilní brašnový systém je připraven
odvézt vaši potřebnou výbavu. Široká řídítka, kotoučové brzdy Shimano Deore, popruh
pro nošení koloběžky (když to nejde jinak), silikonové gripy, stejně jako stojánek, to vše
se postará o komfortní pohyb v přírodě.

S jednou rukou objet 1660km na kole, koloběžce nebo ujít pěšky přes
všechny ty terénní nástrahy, je slušný výkon. Přesto se mnozí ptají PROČ?
Co stojí někomu za to, aby toto podstupoval. Jedna z možností je „sláva a
snaha se zviditelnit.“ Jenže ti, kteří o životě něco vědí, jsou si vědomi, že
sláva je jako mýdlová bublina. Vznikne, chvíli se rozpíná, chvíli je obdivována a nakonec praskne. Ani to neslyšíte a je pryč. Tak trochu přízemní a
krátkozraké a možná pro mě nedostatečně motivující abych podstupoval
všechny ty nástrahy, které se na trati vyskytují, nebo mohou vyskytovat.
Takže znovu: „PROČ?“
Věřte, že pravým důvodem je „IDEA.“ Slovo, v němž mohou být zastoupeny
souvislost mezi tím, co vidíme a co víme, případně i co si představujeme.
Chci a snažím se šířit myšlenku, že člověk dokáže zvládnout hodně, když
opravdu chce a následně svoji myšlenku podpoří činem, který jí naplní.
Slov a radilů je všude kolem spousty. Lidé potřebují skutečné hmatatelné
důkazy, kde je vidět proměna slov ve skutky. Zjednodušeně, že to prostě
jde. Věřte, že budu v šíření této „idei“ pokračovat, protože věřím tomu, co
jsem napsal: „Vzdát můžeš zítra.“ Vám všem děkuji za Vaši pomoc a podporu. Jste součástí šíření (možná i nevědomě) této idei. Věřte, že právě toto
moje poděkování je poděkováním Vám všem od všech, ke kterým se tyto
myšlenky dostaly včas. Děkuji moc, děkuji moc, děkuji moc!!!!
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