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Dovolte mi pozdravit Vás a pronést pár úvodních slov.

Děkuji moc! Richard Štěpánek

Ti z Vás, kteří mě znáte, popřípadě 
podporujete, jste mimo osobních setkání 
informováni o mých myšlenkách, plánech 
i činnostech různými příspěvky, články, 
videi, výstupy, přednáškami, kde jste 
seznamováni s mojí činností. Jsem rád, 
za každou myšlenku, která se povedla 
a  povede zhmotnit do konkrétního činu, 
popřípadě výsledku. Dnes již vím, že může 
pomoci našemu blízkému okolí, popřípadě 
může mít pozitivní dopad na různé skupiny 
potřebných.  Právě výsledky jsou motorem 
pro další smysluplné projekty, kterých jsem 
tvůrcem i vykonavatelem. 
Rok 2019 byl plný událostí, které přinesly 
hmatatelné výsledky, stejně tak jako 
duševní základy pro další směry mých 
aktivit. Byl také svědkem skvělých 
sportovních výkonů. Výsledek je jedna 
část výkonu a ta druhá, podstatnější je 
pozitivní vliv na veřejnost. Ta šance, která 
jim byla dána, při sledování překonávání 
nástrah a překážek na cestě k cíli, uvědomit 
si že neexistuje cíl, kterého nemůžeme 
dosáhnout za předpokladu, že se roz-
hodneme a své rozhodnutí podpoříme 
svojí iniciativou, je k nezaplacení. Děkuji 
všem, kdo mě podporujete i těm, kdo se pro 
moji podporu rozhodnete. Děkuji za sebe 
i za všechny, komu díky vaší podpoře, mým 
prostřednictvím bylo dopřáno pomoci. 

Otevřeli jste tuto ročenku v době, kdy pomalu končí, nebo 
jsme již uzavřeli rok 2019. Popravdě končí jen čas, který byl 
tomuto roku vymezen, ale tento je i nadále zhmotněn v našich 
vzpomínkách, prožitcích i činech. Stejně tak i tato ročenka, 
která je pro jednoho vzpomínkou, pro druhého informací 
o předešlém roku, o člověku a jeho práci. 



Prvního ledna jsme uspořádali Novoroční běh a sym-
bolické setkání u Novoročního svařáčku.
Již před koncem roku 2018 se dalo na známých mís-
tech vidět letáky s pozvánkou na tyto dvě akce.
Od 11 hod. do 12 hod.  Novoroční běh. Přijďte to roz-
běhnout hned ze startu!!!
Od 13 hod zveme všechny Pratecké občany na „novo-
roční svařáček.“
Byli jsme velmi mile překvapeni, když se po půl desá-
té začali scházet lidé s cílem zaběhnout si, nebo ujít 
tu pověstnou těžkou hodinu. Skvělé bylo, že s rodiči 
přišly i děti, které kroužily po okruhu za povzbuzování 
dospělých. 
Naše startovní čára, která symbolicky značila vyběh-
nutí do nového roku, otevřela tak rok 2019 pro letošní 
aktivity. V polovině závodu začalo lehce pršet, ale ani 
to nikoho neodradilo, protože po 10 minutách se 
počasí umoudřilo. Proběhlo rychlé vyhlášení a stej-
ně rychlý odchod domů. Přece jen byl leden a zdraví 
na prvním místě! „Pratecký bikepark“ a všichni pořa-
datelé věří, že si lidé najdou cestu na naše akce ať již 
jako účastníci, nebo jako publikum. 
Odpolední svařáček proběhl v duchu pohody a dob-
rot. Tato novoroční akce byla akcí pohody a přátelské 
atmosféry. Popřáli jsme si do nového roku zdraví a ra-
dost z pohybu. Někdy je lepší vyzkoušet, co všechno 
můžeme, než říkat co všechno nemůžeme. Může se 
nám totiž stát, že v pohybu najdeme odpovědi na ně-
které naše otázky.

NOVOROČNÍ BĚH



Vytvořit program, kde jsou rodiče s dětmi parťáky, 
bylo dříve mým snem a dnes je mým cílem. Uvě-
domuji si, jak je důležitý kontakt rodičů a dětí, kte-
rým je často společná aktivita velmi vzácná. Dětem 
nejde až tak o výsledek, ale o to, že jsou s jedním, 
nebo s  oběma rodiči spolu. Bylo potřeba vymys-
let program, kompletní interiér jednotlivých pro-
stor, domluvit účinkující a nakonec vše zrealizovat. 
To vše ještě muselo klapnout přesně v den s datem 
12. ledna 2019.
Od 15 hodin se děti trousily i s  rodiči do prostor 
vyzdobených baldachýny, květinami s dominantou 
na pódiu, jimž byl sám Pratecký hrad. Mé pomocnice 
z Brna, zabezpečily pásmo tanečků. Pomáhaly také 
díky barvám na obličej, dotvářet detaily kostýmů.
Letos jsme vyzvali rodiče, aby i oni svým obleče-
ním zapadli v reji kostýmů. Přiznám se, že jsem byl 
nadšen nejen účastí dětí, ale i rodičů v kostýmech. 
Celý program jsme zahájili již u vstupu, kdy každé 
dítě dostalo balónek, který jak se ukázalo, se stal 
součástí programu. Nechyběla ani vstupní zavá-
děcí přehlídka, při které se nám masky předvedly 
v  plné parádě. Program pokračoval vstupy taneč-
ků, popletenou pohádkou až přešel do návštěvy 
pohádkových světů. Děti nám postupně navště-
vovaly peklo, podvodní svět až se dostaly do nebe. 
Zde v prostorech k tomu vyzdobených plnily úkoly. 
Po jejich splnění dostávaly razítka, která potom vy-
měnily za losy do tomboly. Následovaly další taneč-
ky a soutěže. Po té přišla tombola a mezi děti pu-
tovalo 70 cen, které jak věříme, udělaly výhercům 
radost. 
Do soutěží se zapojovali i rodiče, kteří s dětmi tanči-
li i soutěžili. Kdo chtěl, mohl využít připravený foto 
koutek, který zájemcům vytvořil památku na tuto 
akci. Byl to krásný pohled na děti sotva chodící, 
i na ty, jenž již nějaký ten rok po světě běhají. 
Tato akce ukázala to nejdůležitější a to, jak důležitá 
a zodpovědná je funkce rodiče.

„PLES Z POHÁDKY 
DO POHÁDKY“



Výstavba Prateckého parku se posouvá kupředu. Po-
kud to jde budujeme účelně. Jednou z dalších menších 
etap bylo vybudování ohniště a posezení. Není nad to, 
když si rodiče mohou udělat s dětmi oheň a na něm si 
opéct nějakou tu dobrotu. Podmínil jsem dokončení 
této etapy datem 30. 5. V 17 hodin se v prostoru na-
šeho parku pálily čarodějnice. Ptáte se, jak to vypadá 
a co to obnáší? 
Našim cílem bylo především vytvoření programu 
pro děti s  čarodějnickým zaměřením.  Dalším našim 
záměrem bylo zapojit rodiče do aktivit s dětmi. Tomu 
všemu jsme chtěli dát volnost prostoru a umístit vše 
do přírody. 
Pro stavbu hranice jsme využili suché dřevo z  větro-
lamu. Byly tak odstraněny i některé větší kusy dřeva, 
které byly ulámány silnými větry. V neděli od 17 hodin 
jsme připravovali oheň, který jsme potom dva dny při-
krývali před deštěm. 
Každý, kdo se našich čarodějnic účastnil, dostal perník 
ve tvaru koštěte, nebo netopýra. Samostatnou kapi-
tolou byla výroba čarodějnice, kterou si děti vyrábě-
li v  kroužku Špunti Prace. Ta byla v  den konání akce 
umístěna na hranici, kde před tím, něž shořela,  sklidila 
veřejnou pochvalu.
Celé naše setkání bylo v duchu zábavy. Byly připrave-
ny soutěže pro děti i dospělé. Zřejmě nejuniversálnější 
byl hod koštětem. Naopak nejprestižnější soutěží byla 
soutěž pod názvem „Tunning koště show.“ Zde se vy-
dováděli zřejmě nejvíce rodiče, kteří svým ratolestem 
s výrobou parádních košťat pomáhali. Hodnotila je od-
borná komise složená ze zastupitelů naší obce v čele 
se starostou obce panem ing. Janem Vovesným.
Když se tak ohlédnu za celou akcí, musím říct, že se po-
vedla. Kladně musím hodnotit vysokou návštěvnost 
a aktivní účast této akce. Cestu k nám si našli i přespol-
ní a užili si zábavu společně s námi. Za vším také vidím 
práci všech, kteří s přípravou pomohli. Jsou to hodiny 
práce ve svém volném čase. Počínaje údržbou plochy, 
budováním ohniště, přípravou dřeva, úklidem a pří-
pravou sezení, pečení perníků, tvořením čarodějnice, 
vymýšlení a zabezpečením akce atd. Je toho oprav-
du hodně, co se musí udělat pro pár hodin, po kterou 
akce trvá, ale rozzářené oči a nadšení dětí za to stojí. 

Pratecké čarodějnice



Seriál takto pojmenovaných závodů má již několikaletou tradici. Probíhá 4x do roka. Jarní (23.3.) a zimní 
(14.12.) kola jsou v duchu počátku a konce sezóny. Jarní kolo zahajuje seriál akcí na našem bikeparku. To zimní 
je samozřejmě atraktivní možností výskytu sněhu a teplot padajících pod bod mrazu. Cyklistickou „Těžkou 
hodinu,“ jsme letos zařadili jako součást závodů „Pratecké hrby.“ Tímto jsme zatraktivnili pratecký cyklo-den, 
který zde pořádáme od roku 2016 pod názvem „Pratecké hrby.“ Tento závod je organizován na svépomocí 
budované trati v projektu: “Všichni zpět do ulic.“

V polovině prázdnin pořádáme tzv.(17.8.) „Těžkou hodinu “ s označením noční. Již z názvu je jasné, kdy se 
asi odehrává.  První ročník se startoval ve 23.00hod. ale již dva roky po sobě je start ve 22.00 hodin. Princip 
je stejný jako u jiných kol tohoto závodu. Během 60 minut se každý účastník snaží uběhnout, popřípadě ujít 
co největší počet kol na vytýčeném okruhu. Spolu běhají dospělí i děti obou pohlaví a po skončení závodu 
vyhlašujeme jednotlivé kategorie.

Letošní „Těžkou hodinu,“ s  přívlastkem noční jsme ještě obohatili o sportovní hry pro děti. Ty probíhaly již 
od 17 hodin. Běhalo se, skákalo, koulelo, házelo a samozřejmě se vyhlašovalo a odměňovalo. 

Připravený oheň potom pomohl přichystat z  přinesených surovin dobroty, které svými plameny přivedl 
do požadovaného stavu. Promítání filmu pro děti se již po několikátý rok osvědčilo a ani letos nechybělo. 
Chybička se vloudila, když se film v nejlepším zasekl a tak děti musely na rozuzlení počkat domů, kde jim film 
šikovní rodiče „stáhli“ z internetu, aby tak zjistily, že dobro a slušnost zvítězilo nad těmi zápornými vlastnostmi. 
Jak jsem se dozvěděl, všechny to přežily a některé děti pohádku, kterou doposud neviděly, shlédly od té doby 
již několikrát.

Nutno podotknout, že počasí nám vyšlo a tak jsme celý program mohli bez omezení uskutečnit. Samotný 
závod probíhal za světel čelovek a jiných zdrojů světla, jenž svítily závodníkům na trať. Věřím, že si svoji těžkou 
hodinu všichni užili. Lehký letní deštík se stal našim společníkem na cestě domů, ale daleko s námi nešel, pro-
tože po pár minutách ustal.

Věřím, že pod tíhou pěkných zážitků se ten večer pěkně spalo všem.

Těžké Pratecké hodiny



Bikepark v pohybu

Letošní rok jsem se snažil vnést i trochu osvěty pro naše i přespolní občany. Šlo především o osvojení 
správných technik při dvou pohybových aktivitách. Jednou takovou akcí byl  4.5. od 10.00 hod. zde ko-
loběžky a chůzi s holemi vyučoval mistr Evropy a světový rekordman v nordic walkingu Janek Vajčner.  

Program byl pestrý a to nejen díky barevnosti koloběžek. Dopoledne jsme si mohli osvojovat správnou 
techniku moderní chodecké techniky nordic walking. Tato metoda chůze s holemi je označována fyzio-
terapeuty jako jedna z velmi zdravých praktik pro širokou veřejnost. 

Jankova přednáška na dané téma se týkala jak informací, praktické části, tak proběhla i diskuse. Věřím, 
že procházka po okolí stejně jako na uzavřeném okruhu pod Jankovým vedením, byla pro lekci přínosem.

Od 13.00hod. jsme zahájili kurz koloběžek. I zde jsme zaznamenali zvýšený zájem drobotiny. Není divu, 
vždyť koloběžka byla nedílnou součástí i našeho dětství. Měli jsme zde koloběžky jak pro nejmenších tak 
i pro dospělé. Opět nastalo to správné školící tempo. Po teoretické části přišla část praktická. Rozcvička, 
nácviky, jízda vpřed, výměna nohou, projížďka na okruhu a po té rovnou na polní cestu. Zájemce jsme 
rozdělili do dvou okruhů. Delší měřil cca 7km a ten kratší cca 2km. Po návratu do areálu, se mohli zájemci 
ptát na vše, co je zajímalo. Mohli také zkoušet různé modely koloběžek, průměry kol i svoji dovednost. 
Janek byl nadšen z našeho areálu. Říkal, že to je ideální místo pro konání takových akcí. Dal jsem mu 
za pravdu. V mých očích je to ještě lepší, než to vypadá. V roce 2020 budeme tuto akci opakovat. Na závěr 
jedno budovatelské rozloučení: „Sportu, pohybu a kulturně společenskému dění v naší obci zdar!!!“ 



Dětská skupina Školička „Sokolík“ ve Šlapanicích
Dát další, chcete-li, nový rozměr využití našeho parku si doslova říká o oslovení skupin dětí. Snažím se 
o využití prostor co největším počtem aktivit a lidí. Ukázat lidem, že možnosti jsou všude kolem nás. Vě-
řím, že pohyb je jedna z nevyužitých metod, v bojit s civilizačními chorobami. Proto musíme vést poten-
cionální pacienty k prevenci. V roce 2019 jsme na zkoušku začali pozvolna. První naší vlaštovičkou byla 

Dětská skupina Školička „Sokolík“ ve Šlapanicích

Téma: Zábava a hry v přírodě

 V letním období přenášíme většinu činností do přírody. Vytváříme a upevňujeme poznatky o živé a ne-
živé přírodě a o změnách, které se v ní odehrávají. Učíme děti být citlivé nejen k přírodě, ale i k věcem 
a živým bytostem. Ty využíváme i k různým sportovním hrám a soutěžím, kde se děti učí dodržovat 
pravidla, spolupracovat, pomáhat si navzájem. Všechny aktivity, které provádíme, jsou přínosem pro fy-
zický i psychický rozvoj dětí a příležitostí pro posilování kolektivních vztahů.
Rádi jsme proto využili nabídku k návštěvě Bikeparku v Praci. S rodiči jsme se domluvili, že jednu cestu 
/do Prace / děti zvládnou pěšky, pro zpáteční cestu jsme využili MHD – autobus.

Věková skupina dětí: 5 – 6 let / předškoláci /                 

Termín: srpen    Časové rozpětí:  8.30 h – 12.30 h                 

Cestou do Prace i v areálu Bikeparku byly pro děti hravou formou přichystány různé úkoly.

Během výletu děti 
-zvládly různé způsoby pohybu v rozmanitém prostředí 
-procvičily si schopnost přináležet ke skupině a spolupracovat, dodržovat určitá pravidla her i jiných  
činností, vyjádřily vlastní názory a postoje
-posílily si přirozené poznávací city, rozvíjely schopnost sebeovládání
-naučily se nová slova, získaly nové informace a pracovaly s nimi, rozvíjely si paměť, pozornost /svět 
okolo nás /, procvičily řečové schopnosti receptivní /vnímání, naslouchání, porozumění /
-vnímaly a poznávaly různá přírodní prostředí /polní cesta, kukuřičné pole, větrolam, park, potok /

Výsledkem je poděkování paní učitelky Jany Melíškové:
„Děkujeme p. Richardu Štěpánkovi za krásně prožité dopoledne v  areálu Bikeparku v Praci. Při další 
návštěvě Bikeparku bychom rádi využili zapůjčení koloběžek k projížďce, či dalšího sportovního náčiní. 
Škoda, že jsme nevyužili ohniště k opékání „dobrot“. I tak jsme si ten slunečný srpnový den všichni užili.„  



Škola v přírodě - škola trochu jinak



TV Noe – outdoor films

 

 

O VYTVOŘENÍ ČESKÉHO REKORDU 
Tři kategorie závodu 1000 Miles Adventure 
absolvované handicapovaným závodníkem 

Richard Štěpánek 
z Brna 

je držitelem zeleného trikotu, který získal za absolvování 3 kategorií (MTB, chodec/běžec, 
koloběžkář) extrémně náročného závodu 1 000 Miles Adventure. Tento závod má předem 
stanovenou terénní trasu vedoucí napříč Českou republikou a Slovenskem s krajními body 
poblíž česko-německé a slovensko-ukrajinské hranice. Rekordman všechny ročníky, pokaždé 
trasu dlouhou 1609 km, absolvoval s amputovanou levou rukou, přičemž  

> v roce 2014 ujel 1000 mil na horském kole za 14 dní, 2 h a 43 min,  
> v roce 2017 zdolal 1000 mil chůzí a během za 21 dní 5 h a 41 min  
> a v roce 2018 ujel 1000 mil na koloběžce za 17 dní, 20 h, 23 min.  

    
Údaj byl zaregistrován do České databanky rekordů dne 29. května 2019 

v pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit. 

Určitým měřítkem úspěšnosti vaší práce je, když se o ni veřejnost zajímá. Natáčení motivačních videí. 
Videa ze závodů. Vydání mé knihy. Besedy. Práce se skupinami. Motivační programy pro školy. Výstavba 
multifunkčního parku. Pořádání sportovních i společenských akcí. Toto a ještě spousta jiné práce je vý-
sledkem mého snažení. Je to naplňování mých krátkodobých i dlouhodobých projektů, které mají jedno 
společné, zlepšení života potřebným. 

Díky mé knize, která se dostala do správných rukou se o moji práci začali zajímat lidé, kteří hledají za-
jímavé aktivity. Byl jsem osloven produkčním týmem televize Noe a požádán o natočení dílu s  Jiřím 
Kráčalíkem, kde jsem měl o své činnosti vyprávět. 

25.5. byla odvysílána premiéra pořadu: „Outdoor films s Richardem Štěpánkem.“

Během 1:31:36 hod. jsem mohl představit svoje snažení, výzvy i výsledky svých projektů a aktivit. Reak-
ce veřejnosti byla opravdu skvělá a jen mě utvrdila, že to co dělám, nejenže naše společnost potřebuje, 
ale hlavně, že to má smysl.

V  pořadu Jirky Kráčalíka, byla veřejnost seznámena, mimo jiné, i s  motivační novinkou, kterou jsem 
vymyslel u příležitosti zápisu „Zeleného trikotu“(získává ten, který absolvuje závod 1000 miles ve všech 
třech oficiálních kategoriích – cyklista, chodec/běžec, koloběžkář) do české knihy rekordů. 

Touto novinkou byla výzva DEN +.

http://www.tvnoe.cz/porad/24733-outdoor-films-s-richardem-stepankem-vzdat-muzes-zitra



VÝZVA DEN +
Jeden z mých letošních projektů se týkal vztahů mezi lidmi. Jeho snahou bylo a zřejmě i do dalších 
let bude, motivace a uvědomění si sama sebe a své osobní vůle. Je to trošku „rebelie,“ která má za 
úkol probudit to dobré v nás a říct, že pro dosažení jakéhokoliv cíle musíme něco udělat. Bez naše-
ho přičinění zůstanou slova slovy a myšlenky, myšlenkami.
Pro tuto výzvu byla natočena i krátká video upoutávka: 
https://www.youtube.com/watch?v=syIwfiJeBiw

V písemné formě vypadala takto:
DEN JINAK den uvědomění si své osobní svobody.
Celá moje jízda začala 6. 6. v 5.00 hod. v duchu 1000 mil:
- nonstop jízda bez zabezpečení
- trasa volená po turistických stezkách
- jede se za každého počasí (proto již nyní zveřejněný termín a čas startu

Příjezd 7. 6. do Pelhřimova. Délka trasy 175 km.

Hlavní myšlenkou bylo: „Udělejte něco, co byste běžně neudělali.“
Nechtěl jsem od lidí vybírat peníze na konkrétní věc. Chtěl jsem, aby po dobu mé jízdy udělali 
ve svém životě něco jinak. V upoutávce mohli lidé slyšet informace o této výzvě a mohli se k ní 
přidat. 
Přidal jsem i pár tipů, jak by mohlo naplnění mé výzvy vypadat:
„Típněte cigaretu, kterou jste si zapálili a dnes nekuřte. Vylejte panáka, nebo pivo, které chcete vypít 
a dnes nepijte. Dnes prostě nefetujte. Vysedněte z  auta a dnes ho nepoužijte. Nebuďte nevěrní 
svým partnerům atd.
Možností jak udělat něco navíc, nám každodenní život přináší opravdu hodně a záleží opravdu 
na každém z nás. Podstatou mé výzvy byla možnost uvědomění si:
 „Zkrátka a dobře udělejte něco jinak, ať si uvědomíte, že ještě můžete, nebo že už nemůžete.“
V době poklesu morálních hodnot, kdy lidem kdejaká špína připadá normální si myslím, že dobrou 
kampaní můžeme lidi motivovat minimálně k zamyšlení. Chtěl jsem, aby si opravdu uvědomili svoji 
sílu, nebo slabost. Svoji svobodu, nebo účast na novodobém otrokářství.
Vím, že moje výzva je naprosto jiná než ta věčná čísla účtu kam poslat peníze. Lidé zapomínají, 
že svůj život mají prožít a ne přežít.
V tomto duchu jsem se dva dny přibližoval k Pelhřimovu. Během této jízdy jsem měl možnost sle-
dovat reakce na sociálních sítích. Lidé mi psali, co udělali během mé výzvy. Dozvuky to mělo ještě 
několik týdnů po ukončení této výzvy a dodnes se mi lidé zmiňují, jak moji výzvu přijali. Dnes vím, 
že to vše mělo smysl a jsem připraven v tomto pokračovat i v roce 2020. 
„Kdyby můj příklad pomohl jednomu z tisíce, má práce má smysl.“



Závod 1000 miles Adventure

Rok 2019 mě zastihl opět na startu výše 
jmenovaného závodu. Na trať 1660 km jsem 
se stejně jako v  roce 2018 vydal na  kolo-
běžce. Tentokrát však v  opačném směru, 
tedy z  východu (Nová Sedlice) na  západ 
(Skalná).
Letošní dlouhotrvající vedra prověři-
la nejednoho závodníka stejně jako ne-
jeden organismus. Opět prověřila vůli 
a  odhodlání mnohých. Zdravotní prob-
lémy se nevyhnuly ani mně. Zřejmě úpal 
mi značně zpomalil první dny závodu. Vše 
se díky rozumné taktice upravilo a závod 
jsem úspěšně dokončil na 4 místě z 8 kolo-
běžkářů. Svůj loňský výkon jsem překonal 
o 6 hodin. Tento závod je i nadále motivační 
studnicí pro mnohé účastníky, fanoušky 
i  posluchače na  mých přednáškách. Tento 
ročník také uzavřel pro mě kategorii kolo-
běžek. Odjetou ji mám v  obou směrech, 
stejně jako kategorii cyklista. Přiblížil jsem 
se tak o další krok ke svému cíli: „Jako první 
dokončit závod 1000 miles v obou směrech 
ve všech třech kategoriích.“
Chybí mi dokončení kategorie chodec/
běžec ze západu na východ o což se 
pokusím v  letošním roce 2020. Na tento 
ročník se již od nového roku systematicky 
připravuji a věřím, že se mi to povede. 
Samozřejmostí je respekt z tohoto závodu 
stejně jako vědomí obtížnosti a možných 
nástrah a rizik. 
Letošní závod dal vzniknout i mé malé 
úvaze, jejíž zkrácenou verzi přikládám.



Stopy slz
Míle 2019 jsou za většinou z nás. Ti co pokračují, věřím, že svoji šanci dosáhnout vytýčeného cíle, již nepustí. 
Kolikrát jsem si za letošní závod opakoval slovo euforie. Co nám to ten Honza Kopka nasadil do smyslu tohoto 
závodu. Zalistoval jsem ve wikipedii a vše bylo jasné (vybral jsem pro nás podstatné věci).

„Euforie je obecně považována za zveličený stav, vyplývající z abnormálního psychického stavu navozeného 
či nenavozeného farmaceutiky a zpravidla jí není dosahováno při běžné lidské činnosti. Výjimku tvoří některé 
přirozené druhy chování, jako například aktivity vedoucí k  orgasmu  či triumf atletů, které mohou navodit 
stav euforie. Euforie je rovněž zmiňována v souvislosti s některými náboženskými a duchovními rituály a me-
ditacemi.“

Jsme výjimky, které podstoupily rituál 1000 miles Adventure!!!

Těch 17 dní mimo běžný život mi opět dalo uvědomit si pomíjivost každé chvíle. Dalo mi možnost osvěžit si 
v paměti hodnoty a podstatu všeho tohoto dění. 

Paradoxně těchto 17 dní s pár věcmi, které jsem si vezl s sebou, mi dalo možnost jakoby se zastavit.  Zastavit 
a listovat knihou svého dosavadního života. Znovu jsem byl se svými rodiči, viděl svého psa, který i v posled-
ních minutách svého života ze mě nespustil oči. Slyšel hlas své dcery a znovu ji držel pár minut po porodu 
v zavinovačce a vítal ji na tomto světě. Skládal jsem slova do vět své nové knihy a představoval si, jak bude 
vypadat klip k nové písni. Obdivoval jsem krásu a vznešenost přírody, velikost dobytka a hýkání osla. Zdravil 
lidi, které jsem potkal a sbíral odpadky po druhých. Les si je nezasloužil. Chránil si dostatek jídla a vody. Když 
jsem uléhal, vnímal jsem zvuky lesa a svůj dech. Ano žiju. S každým nádechem jsem to slyšel i cítil. Dar žít, dar 
uvědomění si, co vlastně potřebuji a jak vše ostatní je zátěží pro let mého balónu životem. Vím, že pro mnohé 
z Vás je to co píšu spíše science fiction, nebo psaní nějakého snílka, ale věřte, že jsem Vám dovolil nahlédnout 
do knihy podstaty, kterou máme každý z nás v sobě. Rozdíl je jen v tom, kolik módních a nicotných časopisů 
ji zavalilo, neboť i zde platí: „Sejde z očí, sejde z mysli.“ Potom se děje to, čemu říkáme tápání a hledání smyslu 
života. Ano pod hromádkou odpadků, na které stojíme, leží poklad a my přemýšlíme jak být bohatí. Věřte, že 
když se zbavíte toho nepotřebného svinstva, najdete svoji šanci objevit to podstatné pro Váš život. Najdete 
to, co mnozí tak usilovně hledáte. Najdete svůj život, který je v každém z nás. Mile mohou být pro mnohé 
první brigádou za čistější interiér v nás, pro jiné údržbou toho, co již pravidelně udržuje. Míle mohou být pro 
někoho závod, pro jiného šancí a pro někoho zrcadlem. Je na nás, kdo se do toho zrcadla podívá a koho tam 
vlastně uvidí. Přeji Vám všem život s hlavou vztyčenou, neboť jen ten, kdo hledí vpřed, může vidět to, co jiným 
s hlavou skloněnou unikne. Mé poděkování patří všem, kteří nám toto zažít umožnili. Děkuji moc, děkuji moc, 
děkuji moc!!!



111 hodin – Metrostav cyklo handy  maraton 
30.7. – 3.8. 2019

Letošní rok jsem se stal součásti dvoučlenného týmu 
koloběžkářů, kteří se rozhodli vyrazit na 2222  km 
dlouhou trať. Tuto měli urazit za 111 hodin. Tato 
sportovně charitativní akce byla vytvořena jako 
motivační pomoc lidem, kteří se díky úrazu ocit-
li na  životních křižovatkách. Smyslem je, výkonem 
motivovat lidi k  nastartování jejich „vnitřního mo-
toru.“ Tohoto závodu se účastní osmi a čtyř členné 
týmy. Každý tým jede za svého patrona. Tým s ním 
spolupracuje před i po závodě. Nejlépe jej další rok 
aktivně zapojit do dalšího ročníku tohoto závodu
Podmínkou účasti je, že součástí tohoto týmu je 
vždy jeden handicapovaný závodník, který musí ujet 
minimálně 100 km za závod. Takto složený tým má 
za úkol co nejrychleji projet výše zmiňovanou trať. 
Během cesty se jednotliví závodníci střídají. Výjimkou 
jsou dvoučlenné týmy. Zde každý z  jezdců jede 
1100 km. Startují z jednoho místa a znovu se v jiném 
místě sejdou.  Oba jezdci tak musí ujet svoji porci 
kilometrů za limit, který je stanoven organizátorem.  
Jak jsem již psal, „Prefa Brno,“ společně s  firmou 
„Kostka kolobka“ se stala sponzorem dvoučlenného 
týmu. Libor Štěpán s Richardem Štěpánkem týmové 
číslo 201, se jako první rozhodli vydat na tuto trať 
na koloběžkách.
Start byl stanoven na 9 hodinu ranní v Břeclavi.  Přip-
raveny byly dva týmy. Jeden se vydával s  Liborem 
směr Ostrava a druhý semnou směr Jihlava. Cíl byl 
stanoven v  Praze na Kampě. Počasí však člověk 
neporučí. Tak jsme si užili horka, větru, deště, krup 
i slunečných západů. Do svých cílových stanic jsme 
dojížděli často v nočních hodinách a po odpočinku 
opět pokračovali dál. 
Nutno podotknout, že jsme se na tento závod vydali 
cca.14 dní po dojezdu závodu 1000 miles Adventure, 
závodu napříč bývalým Československem. I když 
jsme na pódium vystoupili jako vítězný tým, bylo 
podstatou naší výhry naplnění motivace.



111 hodin – Metrostav cyklo handy  maraton 
30.7. – 3.8. 2019



Pratecké hrby

Ve spolupráci s obcí Prace 

 Vás zveme na:

Den plný pohybu 

                      a   cyklo – pohybu

                                    21.9. od 10 hodin 

                    nezapomeňte být u toho

                    Areál Prateckého bikeparku 
                   (za fotbalovým hřištěm)

Program: 

   11 – 12 hod.       TĚŽKÁ HODINA - závod jednotlivců na okruhu. 

                              Kdo za 1 hodinu ujede nejvíce kol?

    od 13 hod.          Veselé zatáčky - závod odrážedel

                                Kategorie plná zábavy pro nejmenší

    od 14 hod.         Ukaž co umíš - závod pro děti do 10 let

                               Kombinovaný závod pro naše školáky

                               (kategorie dívky/chlapci)
 
    od 15 hod.          Ostrý start   – smíšený závod pro zájemce do 15 let 

                                         Závod na pět kol s hromadným startem

                                         (kategorie dívky/chlapci)

Vyhlášení výsledků v 17 hod.
Po celou dobu bude možnost opékání přinesených pochutin na otevřeném 

ohni, nebo využít občerstvení na hřišti !! Závod se jede na vlastní 

nebezpečí!   Za děti zodpovídají rodiče !!   Startovné dobrovolné.

                                         

Datum startu této akce byl stanoven na 21. 9., ale přípravy začaly o mnoho dní dopředu. Ne-
jvětší kus práce jsme museli udělat o prázdninách, kdy díky mým závodním aktivitám a příznivým 
povětrnostním vlivům se náš park změnil v „plevelový prales.“  Byl to žalostný pohled. Srpen a září 
byly ve znamení  brigádnického  nasazení , aby v pátek bylo vše, včetně tratí, nachystáno pro sobot-
ní závod.  
Letos jsem změnili koncept celého závodního dne. Rozhodl jsem se uspořádat tento den jinak. 
Vše začalo ranní registrací, neboť v  11.00 hod. se startovala, netradičně těžká hodina na kolech. 
Připadlo mi rozumné tento den, který je cyklistikou nabitý, doplnit o tuto akci. Ten, kdo někdy orga-
nizoval celodenní akci většího typu pro více skupin, dobře ví, kolik času, shánění, ježdění, telefon-
ování, zařizování a práce se za tím vším skrývá.  To vše s nejistým výsledkem účasti. Vážím si toho, 
že mám kolem sebe lidi, kteří jsou ochotni mi pomoci. Bez jejich dobrovolné činnosti by to téměř 
nešlo. 
Počasí nám opravdu přálo a sluníčko se předvádělo v podzimní parádě. Vše začalo podle plánu.  Již 
první závod zaznamenal změnu. Celá trať těžké hodiny byla vedena areálem bikeparku. Závodníci 
nám tak na určitou dobu nemizeli mimo areál, jak tomu bylo v předchozích ročnících. Letos byli 
celou dobu divákům i sami sobě na očích, což zatraktivnilo celý závod jak pro ně, tak pro diváky. Po-
mocí výstražných pásek jsme vytvořili okruh, jehož délka činila 630m. Od rána byl připraven oheň, 
na kterém jsme si připravovali dobroty.
Jen co nám projel poslední závodník cílem, už jsme připravovali trať pro ty nejmenší. Kategorii 
odrážedel  jsme dali do prostoru závodní trati. Dětskou kategorii podtrhovaly i upravené pneuma-
tiky s veselými obličeji. Letos v této kategorii nešlo o vítěze. Šlo především o radost z pohybu na čer-
stvém vzduchu a podporu rodičů. Odměněni byli všichni a doufám, že i spokojeni. 
Po odjetí prcků s  odrážedly přišla kategorie dětí do 10 let. Ani tady nezůstal kámen na kameni. 
Závod totiž prověřil děti nejen z jízdy na kole, ale i jiných dovedností. Například jací jsou běžci, nebo 
taktici. Tímto děkuji dětem jak za účast, tak za vytvořenou atmosféru.
Zatím co děvčata našeho organizačního týmu dopočítávala pořadí, my jsme již upravovali trať pro 
závodníky do 15 let. I jejich závod se dočkal změny a borci měli hromadný start. Zajímavostí bylo, 
že všichni chlapci byli spoluhráči z  jednoho fotbalového týmu. Po odstartování se spustil krásný 
boj o každý metr. Vše se neslo v duchu fair play a každé kolo prověřovalo připravenost jednotlivých 
borců. Čekalo na ně totiž 5 kol. 
Pratecké hrby jsou za námi a já mohu říci, že změny, které jsme letos vyzkoušeli, budeme určitě 
v roce 2020 opakovat. Na dětech i dospělých bylo vidět, že si akci opravdu užívají. Děkuji všem, co 
mi pomohli, co mi pomáhají i co mi pomáhat budou. 



Pratecké hrby



Přednášky pro školy
K přednáškám pro veřejnost jsem jako součást projektu „Light Blue Line,“ přidal i přednášky pro školy. 
O čem jsou a k čemu vedou, se dočtete v textu, který se stává většinou první informací o mě po před-
chozím kontaktu. Výstupy, které jsem dříve dostával od dětí z  dětských domovů, dnes dostávám 
iod dětí ze základních škol a gymnázií. Je to velmi cenný informační zdroj pro moji další činnost 
a jsem za to rád. Z reakcí dětí také mohu usuzovat prospěšnost této mojí práce. K takovému oslovení 
přidávám, jak v závěru tohoto textu píši i kontakt na mé stránky a v PDF souboru i moji ročenku. 
Ta může zájemci ještě více a podrobněji přiblížit moji činnost.

Přednášky pro školy

Dobrý den,
jmenuji se Richard Štěpánek.  26 let jsem praco-
val jako metodik, lektor, trenér, tanečník a mez-
inárodní lektor pohybových kurzů. Posledních 
7 let se věnuji práci se skupinami i jednotlivci. 
Věnuji se přednáškám pro potřebné. Potřeb-
ným nazývám každého, kterému mohou moje 
příběhy a zkušenosti pomoci v různých životních 
situacích. Navštěvuji rehabilitační centra, dětské 
domovy, výchovné ústavy a jiná sociální zařízení.  
Přednáším na různých festivalech, stejně jako pro 
firmy.  Jsem tvůrce, organizátor společenských 
i  sportovních akcí a projektů. V  roce 2016 jsem 
začal pracovat na projektu „Děti zpět do ulic,“ 
který se rozvinul do projektu „Všichni zpět do ulic.“ 
Od roku 2017 byl tento doplněn projektem „Light 
Blue Line,“ jehož součástí jsou i přednášky pro 
školy. V těchto se snažím v dětech oživit, probu-
dit, nebo jen připomenout důležité lidské vlast-
nosti a životní hodnoty. 
Na svých přednáškách čerpám z  příběhů, které 
jsem sám prožil na extrémních závodech stejně tak v osobním životě.  Do svých přednášek zařazuji téma-
ta vhodná, popřípadě potřebná s přihlédnutím k věku dětí.
Většinou pravidelně zařazuji k těmto besedám soutěž, kterou přijedu i sám vyhlásit. Jedná se o výtvarný, 
nebo písemný výstup z našeho setkání. Samozřejmostí je dobrovolnost. I toto vyhlášení provádím tak, 
aby si z něj děti odnesly další poznatky.
Tolik krátké představení. Pro názornost přidávám shrnutí aktivit za loňský rok v podobě ročenky, kterou 
mám ve formátu PDF. Dále přidávám odkaz na mé stránky.
Pokud byste měli zájem o více informací, neváhejte se na mě obrátit.

Kontakt:
e-mail : 93richard@seznam.cz
tel.: 608 766 546

S pozdravem Štěpánek Richard



Přednášky pro školy



Besedy se žáky 7 ročníků ZŠ Bučovice

„Vzdát můžeš zítra“
17.11.2019 11:18
Takový je název knihy pana Richarda Štěpánka, kterého jsme si pozvali do naší ZŠ 711, díky neziskové 
organizaci Diogenes z Vyškova, na besedu s žáky sedmých ročníků.

Ve výchově ke zdraví probíráme téma „Život s handicapem“ a nejlépe o tom může dětem vyprávět 
člověk, který se během svého života do této situace dostal. Při nehodě na motocyklu, kterou sám 
ale nezavinil, přišel o levou ruku. Najednou se velmi aktivnímu a úspěšnému člověku změnil celý 
život… Beseda byla pro žáky určitě velmi zajímavá a inspirativní, proložená promítáním videí 
ze sportovních akcí, které pan Štěpánek i přes svůj handicap zvládl.

Jedna žákyně 7. A ve svém hodnocení napsala: „Včerejší beseda byla velmi motivační. Moc jsem si to 
užila a dalo mi to něco do života. Tak statečného člověka jsem nikdy neviděla a nechápu, jak vše mohl 
zvládnout. Je to až neuvěřitelné, jak ten pán musí být 
silný a je hrozně pozitivní. Je pěkné, že pomáhá lidem 
v ústavu a že je motivuje. Má hrozně krásnou dceru, 
která na něho musí být pyšná. Líbilo se mi, jak všechno 
bral pozitivně, z té dobré stránky. Velmi mě také zau-
jalo, jak zvládl 1000 mil na kole, pěšky i na koloběžce. 
Je to až neuvěřitelné, moc mi to změnilo pohled na živ-
ot a jsem ráda, že jsem pana Štěpánka mohla vidět 
a slyšet.“

I reakce ostatních žáků byly velmi obdobné a tak 
beseda měla velký úspěch. Myšlenka pana Štěpánka:„ 
Kdyby můj příklad pomohl jednomu z  tisíce, moje 
práce má smysl“, našla naplnění. Děkujeme a přejeme 
hodně úspěchů!



Zážitek jako odměna. I tak se dá pojmout vyučovací 
den. Můj kamarád a závodní parťák Libor Štěpán mě 
oslovil se žádostí o uspořádání takového zážitku jako 
odměnu pro své svěřence, které tímto chtěl odměnit 
za jejich vzorné chování a prospěch. Působí jako peda-
gogický pracovník ve výše jmenovaném domově. 

Tak se stalo, že 21.6. přivezl své svěřence k nám na bi-
kepark a odsud jsme jeli okružní jízdu na koloběžkách 
po okolí. Cílem, o kterém kluci nevěděli, byl přírodní 
terénní útvar zvaný „Díra,“ který se ukrývá v  lese na 
Prateckém návrší. Spleť terénních stezek prověřila je-
jich um i odvahu. Neskrývali svoje nadšení a kdyby čas 
dovolil, strávili bychom zde celý den. Museli jsme se 
spokojit s pár hodinami, které, jak věřím patřily k těm, 
na které člověk rád vzpomíná. Ukázalo nám to i další 
cestu, práce i způsob motivace, pro děti. Byl jsem rád, 
že jsem mohl touto troškou přispět do života dětí, 
které svoji startovní čáru mají jinde. 

Výchovný ústav a dětský domov 
Moravský Krumlov



Dětský domov se školou Jihlava
V DDSŚ Jihlava již několikátým rokem pořádám se-
tkání s dětmi. Po sérii přednášek jsem se rozhodl, že 
dětem naše setkání obohatím o zajímavý zážitek. 
Po předchozí dohodě s vedením školy a výchovný-
mi pracovníky, jsem si pro ně připravil vyjížďku na 
koloběžkách. Skupina 10 dětí se střídala na kolech 
a koloběžkách. Být s dětmi v přírodě, individuálně 
si s nimi povídat bylo přínosem pro obě strany. Na-
konec vyzkoušet si koloběžku v terénu, jízdu v dešti 
a blátě, to se hned tak někomu nepoštěstí. Když jim 
k tomu ještě ukážete, co taková koloběžka všechno 
projede, děti vás ještě více berou.
My toto štěstí měli, neboť počasí si nás vyzkouše-
lo ve všech svých podobách. Krásné bylo pozoro-
vat nadšení dětí z  tohoto zážitku, který se odrazil 
i  v  jejich výstupech. Nikdo si nestěžoval na bláto 
ani déšť. Naopak, byli hrdi, že mohli zažít ten pocit, 
od kterého se je často snažíme izolovat. 
Krásně mi to napsal pan Honzárek, který zde působí 
jako vychovatel a který se této akce s dětmi osobně 
účastnil:

„Krásný den pane Štěpánek, 
právě jsem se znovu díval na fotky a musí s Vámi sou-
hlasit, že akce se fakt vydařila..
Některé jsou máznuté , ale to nevadí   jde o ten pocit 
těch dětí a o vyjádření na těch fotkách..
 Ještě jednou díky Tom“



Dětský domov se školou Jihlava



Dětský domov se školou Jihlava



Často přemýšlím nad tím, co říct lidem, kteří podporují mé aktivity a moji práci. Jak Vám poděkovat. 
Vím, že nemůžete být semnou na mých přednáškách, nemůžete číst moji korespondenci, nemůžete 
slyšet ani mé rozhovory, nevidíte hodiny strávené nad projekty, jejich plánováním ani jejich realizaci. 
Jediné co můžete vidět, jsou výsledky, se kterými Vás pravidelně seznamuji. Jsou to hmatatelná, smysly 
uchopitelná fakta, která jsou tou pomyslnou špičkou ledovce. Jsou však skutečnosti, které neuvidíte. 
Stejně jako nevidíme druhým do jejich hlav, abychom pochopili, co se v nich skrývá, lépe řečeno nad 
čím přemýšlí. Jeden z posledních emailů, kterými přišel těsně před koncem roku 2019 je však pohled 
do jednoho myšlenkového pochodu, který je vlastně poděkováním i Vám. 
(email jsem neupravoval, jen jsem zkrátil příjmení) 

„Hezký den , pane Štěpánku moc dlouho jsem se nerozmýšlel abych Vám napsal po přečtení Vaší životní cestě. 
Prvně se představím , jmenuji se Martin H. a je mi 43 let a jsem z Karviné. Jak už město napovídá jde o hornický kraj. 
A dostávám se k tomu proč jsem se rozhodl vám napsat. Pracoval jsem na dole, kde se mi ve 33 letech stal úraz a utrhlo 
mi to levou ruku. Také se divím že jsem zůstal na živu i po zprávě, kterou jsem slyšel. Při vynášení nahoru zaznělo, že to 
nezvládnu. I přesto jsem tady a tak po přečtení vašich stránek mi došlo, že to není náhoda. Taky jsem miloval jízdu na 
kole a nechtěl jsem se toho vzdát, ale nedal jsem to a na kolo jsem už nesedl několik let. Před nedávnem jsem objevil 
váš web a to mi strašně moc pomohlo a nyní jsem rozhodnut vytáhnout a oprášit své horské kolo, upravit brzdy 
a hurá na výlet. A to je ten důvod proč vám píší, neznám Vás, ale přesto jste mi pomohl najít cestu jak to zvládnout 
a že to jde. Děkuji, s přáním krásného dne Martin.“
I tímto emailem bylo naplněno mé heslo: „Kdyby můj příklad pomohl jednomu z  tisíce, má práce 
má smysl.“

Děkuji Vám za Vaši důvěru. Děkuji Vám za to, že mohu dělat svoji práci. Jste součástí mého týmu, neboť 
jste můj tým.
Děkuji moc! Richard Štěpánek

1, Kuba. S Kubou pracuji od jara 2019. Byl to náš patron cesty za snem. V roce 
2018 přišel pracovním úrazem o levou ruku. Naše spolupráce spočívá především 
v konzultaci na nově vzniklou situaci, výuka jízdy na kole a předávání zkušeností 
ze života s jednou rukou.  

2, Štěpán. Pracujeme spolu od léta 2019. Štěpánovi byla amputovaná levá ruka 
z důvodu rakoviny kosti. První fáze naší spolupráce byla úprava kola. Předělání 
brzd, výměna komponentů z důvodu úpravu posedu. Ukázky a tréning jízdy v te-
rénu. Účastnil se se mnou i návštěvy v DDSŠ Jihlava.

3, Fanda. S Fandou pracujeme již několik let. V roce 2019 jsme 
se propracovali ke koloběžce. Fandovi diagnostikovali v jednom roce dětskou 
mozkovou obrnu. S Fandou trénujeme jízdu a připravujeme motivační materiál 
pro potřebné. Chceme ukázat, vývoj cesty za svým cílem.

4, Martin. Autor emailu 2019, který je otištěn na poslední straně. V roce 2010 přišel 
pracovním úrazem o levou ruku. Fotku zatím nemám ale za necelý měsíc od prv-
ního kontaktu, se mi podařilo sehnat mu kolo a pomoci s jeho úpravou. Dát mu 
krátké zaškolení a stanovit si cíle. Fotku společnou zatím nemám, jen jsem si vy-
fotil nejzákladnější úpravu brzd pro nás jednoruké. Děkuji Ríša

Závěrem
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