
Richard ŠtěpánekRočenka 2020“Kdyby můj příklad pomohl jednomu 

  z tisíce, má práce má smysl.”

Život = cesta

“Neprohrál ten, kdo pro dosažení svých cílů 

udělal vše, co bylo v jeho možnostech a silách.”



Dovolte mi, pozdravit Vás na úvodní straně této ročenky, která 
je nastíněním mé činnosti ve sportovním, společenském 
i  sportovně společenském životě. Dnes již vím, že rok 2020 
je  definitivně za námi a mohu dění za uplynulých 365 dní 
shrnout do následujících stran. Než se jimi začnete probírat, 
dovolte mi pár slov, které jsou důležité pro ty, kteří se dostali 
k mým materiálům poprvé, neboť se dozví, proč vlastně vzniká. 
Pro ty, kteří znáte formu mé práce a následné presentace 
z minulých let, ať jsou následující strany shrnutím mé činnosti 
za 24 měsíců minulého roku. 
Každé bilancování by mělo být představením toho, co se 
povedlo uskutečnit. Může obsahovat i dopad, účinek, nebo 
úspěch plynoucí z daného počinu. Plány, které se neuskutečnily, 
nebo se nepovedly, nechť jsou motivací, nebo poučením pro 
další naše konání. Říkat co jsme chtěli je zbytečné a často 
sklouzne k prázdným řečem o ničem. Místo nich, ať nastoupí 
uvědomění si všech důležitých skutečností, které nám mohou 
být stavebním materiálem pro nadcházející čas.
Pokud bych chtěl shrnout svoji činnost a pár větami nastínit 
nezasvěcenému kdo jsem, co jsem a co dělám, tak bych 
to formuloval takto:
„Jsem člověk, kterého život na jeho cestě přivedl k uvědomění, 
že vše co se nám děje, má svoji příčinu i důvod. Jsem nástroj, 
který je možno použít tam, kde je potřeba a může pomoci tomu, 
kdo potřebuje najít směr na nelehkých životních křižovatkách. 
Jsem hmatatelným důkazem toho, že každá situace má řešení 
a svým příkladem, výkony i činností se snažím pomáhat 
potřebným.“

Mohl bych napsat, že moje pole působnosti je opravdu pestré. 
Zahrnuje jednotlivce, zájmové skupiny, školy, sportovní kluby, 
dětské domovy, výchovné ústavy, rehabilitační centra. Stejně 
tak se účastním na rozvoji společenského života a pomáhám 
„budovat cesty“ tam, kde nejsou, nebo jsou ve špatném stavu. 
O tomto moje úvodní slovo být nemá. O tom jsou následující 
strany, které můj pracovní záběr lehce nastiňují. V  případě 
zájmu o moji činnost jsou zde kontakty, které nás mohou 
propojit a Vaši představu o mé osobě i práci rozšířit. Děkuji 
za čas, který věnujete této ročence, za vaši podporu, popřípadě 
nabídky spolupráce v jakékoliv formě.
Vaše podpora má smysl, neboť pomáhá potřebným 
a za ty Vám patří můj dík.

Děkuji moc! Richard Štěpánek

Dříve než otočíte tuto stranu



Zase o kus dál. Někdy je to skok, jindy zase krok, ale i krůček 
je přínosem, když je směrem vpřed. Tak nějak bychom měli 
vnímat jakýkoliv posun vpřed. Další výsadbou keřů a úpravou 
ploch se nám tento posun podařil. Jak to bude dál, bude zále-
žet jen na nás. Na nás všech, kteří nejsme lhostejní, kteří máme 
zájem a kteří v práci, která nepřinese prospěch jen nám, vidíme 
smysl. Včera jsme zde strávili čtyři hodiny a děkuji vám. Asi se 
ptáte za co? Děkuji vám, za podpůrné sms a zprávy jiného typu, 
které mě ujistily, že v tom nejsme sami. Vím, že byste byli na 
bikeparku se mnou. Naprosto souhlasím, že zdraví je na prv-
ním místě a moc si přeji, aby se toto heslo neztratilo z naší re-
publiky i po odeznění této virové hrozby! Naprosto Vás, přátelé, 
chápu a věřte, že i já se těším na společné chvíle, které spolu 
prožijeme. Kromě těchto, pro mě opravdu důležitých povzbu-
divých slov, sem zavítaly i rodiny s dětmi a strávily na našem 
parku pěkné chvíle. Každá sama, v rouškách, tedy dle předpisu, 
ale spolu a to je super! Věřte, že mě to naplnilo velkou radostí, 
neboť jsem cítil, že to má smysl a uvědomil jsem si, že takový 
prostor nám mohou okolní vesnice, v dobrém duchu, závidět. 
Vím, že to mnohým z  nás nedochází, neboť Vaše myšlení je 
jiné, to ale přece nevadí. Nikdo nemá právo se na někoho zlo-
bit, nebo ukazovat prstem. Každý má mít svobodnou volbu.   
Věřte, že toto je teprve začátek toho, co se zde chystá. Těším se, 

Přijměte mé jarní pozdravení. Roční období stejně jako měsí-
ce, týdny, dny, hodiny a jejich části mají nezměněný rytmus 
a nic je nezastaví ani neovlivní. To se o nás říct nedá, nejsme 
totiž perpetuum mobile, ale lidé vnímaví a vjemy ovlivňovaní. 
Vyjadřovat se k tomu, co se děje, dělo nebo dít bude, mi ne-
přísluší, i když bych mohl, jako může každý, ale to není moje 
cesta.  Jedno však je důležité a tím je využít svůj čas, který 
máme bez ohledu na situaci, ve které se nacházíme. Proto exi-
stuje tento kalendář akcí, který si můžete níže přečíst. Možná 
někdo namítne, že je zbytečný, ale věřte, že není. Zbytečné 
je sedět s  rukama složenýma v  klíně a čekat co přijde. Proto 
jsem již zahájil práce na našem Prateckém parku. V první fázi 
proběhl úklid největších větví z tratí. Život poběží dál, ať tady 
budeme, nebo ne. K mé velké radosti tratě začaly ožívat. Vídám 
tady místní i přespolní! Sesbírané větve a vysečené náletové 
křoviny jsme spálili a celou brigádu zakončili opékáním. Jiný 
den jsme posbírali staré pásky roztahané silnými větry, jindy 
z pneumatik postavili gumové zátiší a pokračujeme dál. Co je 
potřeba dál? Vzít park hráběmi odpředu dozadu a vyčistit jej. 
To může kdykoliv kdokoliv. Bylo by fajn, kdyby mně někdo 
pomohl odkůrovat kmeny z  kterých má vzniknout zábavná 
pergola. Najdete je jednoduše. Roztáhnu je po ploše a tak 
stačí, udělat si chvilku a kousek po kousku kůru odstranit. Vše 
opatrně, oškrábat, ne osekat! Kdybyste měli chuť pomoci, klid-
ně se mi ozvěte (608766546, 93richard@seznam.cz) jsem tam 
téměř denně. Klidně Vám řeknu, co a jak můžete dělat i z bez-
pečné vzdálenosti. Mějte se pěkně a nezapomeňte na pohyb. 
Je spousta možností, jak si udržovat zdraví a zdravou mysl.

Zdravím Vás Ríša

až Vám budu moct představit celý projekt a ještě více se těším, 
až jej budu moct, společně s Vaší nezbytnou pomocí, dotáh-
nout dokonce.  Jsem si vědom, že nás čeká spousta práce a přeji 
nám, ať to zvládneme. Přeji nám, ať za naší únavou je vidět 
kus odvedené práce a nemusíme našimi silami a časem plýtvat 
na boj s lidskou hloupostí, závistí a zlobou. Ty budeme muset 
minimálně odsunout z cesty za dobrou věcí, když se nám ji ne-
podaří odstranit z některých hlav a srdcí. Večer jsem se šel pro-
jít směrem na náš park a objevil jsem zde shrabané hromádky 
listí a větví. Někdo si střihl „brigádku“ a shrabal část parku. Bez 
světel a tisku, jen tak a já v tom přečetl vzkaz: „MÁ TO SMYSL.“ 

Všem Vám přeji, ať tuto dobu, která je prověrkou mnohých 
a  mnohého, přečkáme se zdravou myslí a využijeme ji jako 
možnost, která nám byla dána. Možnost zamyšlení se nad 
hodnotami a potřebami. 

Děkuji moc, děkuji moc, děkuji moc za Vaši přízeň i jakoukoliv 
pomoc! 

Budování, povzbuzení, naděje Pracovali jsme i plánovali od začátku roku
PRATECKÝ PARK

KALENDÁŘ  AKCÍ 

28.3. Brigáda na Prateckém parku
Od 9.00 hod. do 12.00 hod. Čištění, úprava, údržba. Vhodné pro děti 
i dospělé. Nářadí máme! Možnost opékání přinesených uzenin. 

14.4. Těžká hodina  - kategorie chodec běžec – závod na 60 
minut. Vítězem se stává ten, kdo na vytýčené trase zdolá nejvíce kol.  
Seriál čtyř závodů - organizátor

9.5. Bikepark v pohybu – kurs koloběžek s odpolední vyjížďkou. 
Ve spolupráci s firmou „Kostka koloběžky“ připravujeme kurs jízdy na 
koloběžce pod názvem: „ Technika a něco navíc.“

6.6. Pratecké hrby  a Těžká hodina (cyklo). „Pratecké Hrby“ je 
cyklozávod, kde mohou své síly změřit všechny věkové kategorie. 
Součástí tohoto závodu je i cyklozávod „Těžká hodina.“

15.8. Těžká hodina, kategorie chodec/běžec – noční (start 
ve 22.00hod.)  – závod na 60 minut. Vítězem se stává ten, kdo na 
vytýčené trase zdolá nejvíce kol.  Seriál čtyř závodů – organizátor. 
Závodu předchází sportovní odpoledne i kulturní podvečer pro děti.

10.10. Těžká hodina kategorie - chodec běžec  – závod na 60 
minut. Vítězem se stává ten, kdo na vytýčené trase zdolá nejvíce kol.  
Seriál čtyř závodů 

12.12.  Těžká hodina zimní  kategorie - chodec běžec – závod 
na 60 minut. Vítězem se stává ten, kdo na vytýčené trase zdolá nej-
více kol.  Seriál čtyř závodů 



Tento kurs byl součástí projektu všichni zpět do ulic a zároveň podtrhoval význam a vhodnost takového místa, jako je námi budovaný 
Pratecký park. Jako lektor pohybových kursů spatřuji velký význam pohybu pro zdraví člověka. Uvědomuji si, jak je důležité, zvláště 
u určitých druhů sportovních aktivit, jejich správné provedení. Často jsem potkával lidi s holemi, kteří „nějak chodili“ a „nějak je pou-
žívali.“ S některými jsem již pracoval na jejich technikách prakticky, s některými teoreticky. 

Pozitivní je, že máme mezi sebou lidi, kteří jsou žijícím důkazem 
prospěšnosti této aktivity. Opět se potvrdilo, že nejlepší je tělo jako 
důkaz a že příklady přitahují. Rozhodl jsem se zorganizovat kurs 
Nordic Walking pro širokou veřejnost. Jedná se o jednu z  opravdu 
přínosných a zdraví prospěšných aktivit pro lidičky všech věkových, 
výkonnostních i váhových kategorií.
Lektorem byl Janek Vajčner, který jakož to mistr Evropy a světový re-
kordman, přijal mé pozvání a zavítal na Slavkovské bojiště.
Vzhledem k časové tísni, jak mojí tak Jankové, jsem si nebyl jist, jest-
li to vyjde. Nakonec padl termín 21.6., který byl z důvodu nepřízni 
počasí přeložen na 28.6. Tato neděle se nám za vytrvalost odměnila 
luxusním počasím. V sobotu jsem upravil tréninkový okruh krátkým sestřihem trávníku, 

vyznačil trať a vše bylo připraveno. Sjeli se zájemci ze širokého okolí 
a společně s našimi občany využili možnost vypilovat svoji techniku. 
Popisovat zde Jankovu výuku by bylo zbytečné, to se musí zažít na 
vlastní kůži. Věřím, že ti, kteří to zažili, byli spokojeni a kurz byl pří-
nosem pro jejich další sportovní rozvoj. Společně se účastníci kursu 
„Modern Nordic Walking“ vydali po cca 90 minutové průpravě směr 
Pratecký kopec. Na tvářích účastníků byla vidět spokojenost, která 
k vydařeným akcím patří.

na Prateckém bojišti
Modern Nordic Walkink



Dětský ples
„Lesní svět,“ tak trochu jiný ples

Sobota 7.3. Přesně na tento den byl připravován dětský ples.
Vše to začalo myšlenkou. Chtěl jsem udělat dětské zábavné 
pásmo. Šlo mi o pořad pro děti, naživo. Proto téma, proto ten 
program, proto tolik příprav, shánění, organizování atd.
Myšlenka se mi podařila zhmotnit a již třetím rokem probíhá 
dětský ples, v jehož názvu je skryto téma, kterému se u orga-
nizátorů podřizuje, co se týče organizace, téměř vše.  To byl 
důvod, proč vznikl „Zvířátkový ples.“ 
Tehdy za podpory obce a svého týmu, který se skládal z mých 
příbuzných a známých, jsme vytvořili zábavné pásmo. Tato 
akce se vydařila a za rok tady byl „Ples Z pohádky do pohádky.“ 
Opět byla akce za námi. Ohlasy byly velmi pozitivní, snad jen 
sál byl, prý malý. Po té, co tato akce skončila, jsme již věděli, 
že příští téma bude něco jako na palouku u lesa.  
Nakonec z toho byl: „Lesní svět.“
Co si kdo pod tímto názvem představí je na každém z nás. Fan-
tazii se meze nekladou. Lesní svět může být totiž jak reálný, tak 
pohádkový. 
Než náš ples začal, musel se celý sál připravit. Téma lesní svět 
nám přímo „nařizoval“ vytvořit v  našem Prateckém sále les. 
Bylo nutno sehnat stromky, které tuto atmosféru dokreslí. Po-
dařilo se nám sehnat stromky z nucených výřezů. 
Páteční odpoledne, stejně jako sobotní dopoledne patřilo reali-
zaci představ, kterým předcházel čas, ve kterém se připravoval 
program a rekvizity. Výroba všech hub, růží, květin a dekorací 
si žádá čas, který lidé jsou ochotni obětovat pro tři hodiny 
zábavy dětí. Věřím, stejně jako moji přátelé, spolupracovníci, 
spolubojovníci, chcete-li spolupachatelé, že toto má smysl, 
a že toto je jedna ze správných cest.

Jen pro zajímavost vám zkusím, nastínit, co vše obnáší takové 
přípravy v samotném sále. 
Nanosit dekorace a výzdoby. Rozmístili jsme téměř dvacet 
stromů po všech prostorách. Vše připevnit, popřípadě zavěsit. 
Natahat potřebné šňůry pro zavěšení dekorací, falešných zdí 
a stropů. Rozmístit všechna ta svítítka, k nim přivést napájecí 
kabely. Rozmístit dekorace. Připravit aparaturu, vše zapojit, 
odzkoušet, zabezpečit, provést pódiovky. Nakonec nachystat 
stoly židle a může se začít. Ještě jsem zapomněl, že je nutno po 
všech těch přípravách znovu vše uklidit, neboť se samozřejmě 
udělá nepořádek. 
Po představení masek jsme tančili, počítali, plnili úkoly, loso-
vali tombolu a ještě zbyla chvíle, pohrát si s  částí dekorace, 
která byla tou nejuniversálnější pomůckou našeho plesu. Jako 
iniciátor, organizátor, moderátor a částečně technik vše vidím 
z jiné perspektivy. Zatím co vše sledujete, další děláte a o třetím 
přemýšlíte, jste i otec se kterým je zde jeho dcera. Může se vám 
lehce stát, že když při vyhlašování tomboly za vámi přijde vaše 
dcera, myslíte si, že něco potřebuje a ona vám zatím donesla 
los, s tím, že vyhrála. Probíhá rychlá proměna. Z moderátora 
otec, radost, z otce moderátor, akce. 
Je toho opravdu hodně, ale věříme, že to stojí za to a hlavně, 
že to má smysl. Dříve to byli naši rodiče, dnes jsme rodiče my 
a za několik let to budou naše děti, které budou odpovědni 
za  své děti a tak pořád dokola. Jak jednoduché zplodit dítě, 
oč těžší je však jej zodpovědně vychovat. 



To, že tento multifunkční prostor dává možnosti k širokému vy-
žití, píši často. Často také říkám, že slova se říkají a voda teče. 
To znamená, že pokud slova neproměníme ve skutky, zůstanou 
vždy jen slovy. Trefný je citát: „Ještě nikdy jsem neviděl dům 
postavený ze slov.“
Už se v  tomto prostředí dělo ledacos. Hořelo zde auto, jezdil 
zde tank, projížděly koně, konaly se závody, vytvořili jsme zde 
vyučování pro třídu atd.
Projekt: „Všichni zpět do ulic,“ dostal další podobu ve formě 
originálního závěru školního roku.
Jeden z mých dalších nápadů bylo uskutečnit v areálu Pratec-
kého parku rozloučení třídy mé dcery se školním rokem. Obe-
slat rodiče, připravit areál, vymyslet s třídní p. Dumovou pro-
gram, vybudovat stanoviště, připravit oheň, navozit rekvizity, 
koloběžky a vše mohlo začít.
Počasí se opravdu předvedlo v  plné parádě. Děti si to 25. 6. 
užily naplno. 
Hry, soutěže, vědomostní úkoly, stejně jako pohybové aktivity 
a také spousta volného času, který měly samy pro sebe a své 
spolužáky. Znovu ožil větrolam takovými hrami jako na scho-
vávanou, areál hrou na honěnou, tratě křižovaly koloběžky, 
rodiče se na chvíli zastavili a nikam nespěchali atd. Samozřej-
mostí bylo i opékání přinesených dobrot. Prostě parádní den 
s parádním počasím.

Začátkem roku mi volal kamarád Michal Šnajdr informaci, že 
pořádá kurs skialpinismu. Jestli nechci oslovit lidi po úraze, se 
kterými spolupracuji, nebo jsem pracoval. Neváhal jsem a tuto 
možnost lidem nabídl. Byl jsem rád, že tuto výzvu přijal Kuba 
Němeček, který byl naším patronem na Metrostav cyklo han-
dy maratonu 2019. Rozšířili jsme společnou spolupráci o tento 
velmi zajímavý sport.
Hlavním cílem bylo přiblížit volnost tohoto netradičního hor-
ského sportu všem odvážlivcům, kteří se na tento kemp při-
hlásili. Celková myšlenka pohybovat se volně v horském terénu 
pod sněhovou pokrývkou totiž skrývá mnohem více, než jen 
sjet vysněnou cestu dolů. Na všechny účastníky tu čekaly i ob-
tížné situace, na které se museli adaptovat a najít pomocí in-
struktorů a Michala cestu, jak tento sport provozovat se svým 
specifickým handicapem. Michal i instruktoři tvořili skvělý tým 
a díky jejich zapálení byli schopni nacházet netradiční řešení 
pro každého účastníka.
Základnu kempu tvořil hotel Tetřeví boudy. Cíl byl pro všechny 
jasný – zdolat krkonošské vrcholky, ale hlavně překonat sám 
sebe a užít si pohyb v horském terénu tak svobodně, jak to jen 

Smyslem celé akce bylo setkání a společná zábava. To si mys-
lím, že dětem chybí, neboť díky setkávání vznikají vazby, ka-
marádství, přátelství a smysl pro kolektiv. Celé toto odpoledne 
jsme využili na maximum. Paní učitelka se po třech letech roz-
loučila s dětmi. Bohužel pro školu v Tuřanech se rozloučila i s ní. 
Jako projev díků a uznání jejich kvalit se rodiče dohodli a paní 
učitelce zakoupili kolo se slovy: „Ať vám to šlape.“ Děti se jí na 
památku podepsaly na rám kola.
Proč to zde píši? Je to jen ukázka toho, čeho všeho jsou lidé 
schopni, když nechybí vůle a odhodlání překročit tu magickou 
hranici svého já. Je to i ukázka pro inspiraci. Pokud máte nápad 
a chcete jej zrealizovat, klidně se ozvěte. Vše co je přínosem pro 
společnost a je realizovatelné, je zde vítáno. Je zde i odpověď 
na otázky, proč budovat dál. Proč dát zelenou smysluplným 
plánům a projektům, které jsou k užitku všem, kteří chtějí. Od-
pověď se nabízí v textu: „Právě proto, že nám dávají možnosti.“ 
Říkat, že se zde nic neděje, že jinde je to lepší, hanit a ničit, to 
je opravdu to nejjednodušší, ale také nejsmutnější. Oč veselejší 
je ohlédnout se a vidět za sebou užitek. Moc vám všem přeji, 
abyste to zažili.

Různé tváře bikeparkuPrvní  skialpový  kemp pro  handikepované 2020
ADAPTED  KEMP Rozlůčka 3A

skialpy umožní. Nejprve si každý z kemperů musel vymyslet 
vlastní taktiku pro zvládnutí tohoto sportu, teprve pak jsme 
vyrazili. Byli jsme parta 10 lidí, kteří nepotřebují obvyklých 10 
hůlek, ale stačí jim jen 5. Hned po prvních pár desítkách metrů 
si ale člověk uvědomí, že to zkrátka není žádná sranda a všech-
ny ty nádherné fotky z časopisů neukazují dřinu a realitu, která 
za tímto sportem stojí. Pohledy ostatních zdravých skialpinistů 
nesly opravdu všelijaké emoce. Přestavte si, že vás předežene 
dav lidí bez jedné ruky nebo například po dětské mozkové obr-
ně.
Po jízdě čerstvým prašanem do Pece pod Sněžkou na nás čeka-
la další výzva, při které si každý sáhl na své maximum. Michal, 
který je ostřílený účastník veškerých světových závodů (jako 
jediný s handicapem), nás totiž nešetřil a připravil si na závěr 
stoupání z Pece pod Sněžkou až k našemu ubytování. Ani jeden 
z kemperů, ale ani na chvíli neztratil motivaci a myšlenka, že na 
vrchol nedojde, nepřipadala absolutně v úvahu. Když se chce, 
tak to jde a handicap má každý jen ve své hlavě. Při příjezdu 
k naší horské chatě jsme si připadali přesně jako ti borci z fotek 
v časopisech. Naše očekávání zcela naplnilo!



Loňská výzva zněla: Udělej po dobu mé jízdy z Prace u Brna do 
Pelhřimova něco navíc. Něco, co bys normálně neudělal. Člověk 
si měl uvědomit, jestli je schopný vůbec udělat něco navíc, ať 
už ve spojení s druhou osobou nebo svým okolím. 
Letošní výzvou chci tu svoji loňskou rozšířit o pohled dovnitř 
člověka. Chtěl bych, aby se každý zamyslel sám nad sebou 
a podíval se, kdo je, jak žije, popřípadě co s tím udělat.

Start v Praci u Brna, přes Pelhřimov, cíl Hora Říp.

Start: pondělí 15.6. v 5.00 hod.

Příjezd do Pelhřimova úterý

Cíl Hora Říp až tam dojedu :o) 

V této trase vidím symboliku své výzvy: 
Vyjíždím z  domova – to by mělo lidem připomenout, že by-
chom měli začít sami u sebe.

Jedu přes město Pelhřimov, kde sídlí muzeum Českých rekordů. 
Tento fakt mu propůjčil označení město rekordů - tato zastáv-
ka symbolizuje, vůli něčeho dosáhnout, která je tolik potřeb-
ná ve všech oblastech našeho života. To je ten výkon, který 
v nás bude zaznamenán. Každý si v sobě může vytvořit vlastní 
rekord, který v něm bude nesmazatelně zapsán.

Cíl je na hoře Říp – co může být větším symbolem pro nový 
začátek, než tato hora, kde Praotec Čech zvolal svoji památnou 
větu o zemi zaslíbené. Všichni vědí, že nejlepší rozhled po okolí 
je z nejvyššího bodu, a proto pokud chceme vidět sebe a svůj 
způsob života musíme vystoupit z anonymity davu. Umožnit 
si vidět sami sebe, svoje činy a způsob života. Chtěl bych, aby 
každý v sobě si odpověděl, jestli by zvolal tuto větu: 

„Vidím se a vidím to, jak žiji. Jsem spokojený, neboť vidím sluš-
ného člověka, který žije příkladným životem.“ 

V čase, který letos strávím na cestě, bych chtěl, aby si lidé věno-
vali čas v podobě osobního setkání sami se sebou bez hlučných 
gest a pozérství dnešní doby. Tato výzva je vhodná pro všechny 
a přál bych si, aby oslovila i ty, kterým tento způsob zamyšlení 
se, není blízký, proto je označena plus.“

V loňském roce jsem zahájil sérii výzev pod názvem „DEN+“.
Den Plus

Věřím, že vnitřně zdravý člověk je přínosem pro své okolí stej-
ně, jako je každá zdravá buňka přínosem pro organismus.
Cestu jsem absolvoval na koloběžce ve stylu závodu 1000 mi-
les. I toto mělo svoji symboliku. 

Koloběžka – jako jednoruký člověk jsem se rozhodl, jet na ko-
loběžce závod 1000 miles i přesto, že jsem nevěděl, jestli to pů-
jde. Stanovil jsem si cíl bez rozboru pro a proti. Danému člověku 
má můj počin říct, že člověk se nemá bát stanovit si i zdánlivě 
nedostupné cíle, neboť na cestách k těmto cílům a v hledání 
cest k nim může najít nejen sám sebe, ale i restart svého živo-
ta. Celé toto rozhodnutí (jet 1000 miles)bylo podpořeno vírou, 
kterou do mě vložil Marek Kostka, který mi uvěřil. Neptal se, 
prostě mi uvěřil, koloběžku mi vyrobil a daroval. 

Ve stylu 1000 miles – to znamená přírodou a bez zabezpe-
čení. Chci tímto způsobem přesunu lidem symbolicky uká-
zat, že pro plnohodnotný život nepotřebujeme tu hromadu, 
často zbytečností, kterými se obklopujeme, a které nás spíše 
zatěžují, než pomáhají. Jak je důležité umět se spolehnout 
sám na sebe, umět si poradit a při prvních problémech své 
rozhodnutí nezabalit. Věřím, totiž, že překonáváním překážek 
člověk sílí a nabytím zkušeností moudří. Tento svět potřebuje 
lidi moudré a silné duchem. 

Možná se lidé ptají, proč to vše dělám. Má odpověď je v mottu, 
které provází celou moji práci: „Kdyby můj příklad pomohl jed-
nomu z tisíce, má práce má smysl.“



6.6. Pratecký bikepark ožil závodem, který si získal za těch ně-
kolik let svoji tradici. A když už je to v naší obci, nešlo než mu 
nedát podle ní i název: „ Pratecké hrby.“
Letos jsme uspořádali již pátý ročník výše jmenovaného závo-
du. Člověku se ani nechce věřit, že je to již tolik let. Za ty roky se 
park nejenže rozrostl, ale i koncept tohoto závodu, lépe řečeno 
závodního dne, se vykrystalizoval do dnešní podoby.
Pět let. Tak dlouho se zde rodí dílo, které ať již způsobem vzni-
ku, tak rozsahem nemá v okolí obdoby. Za ten čas se Pratecké 
hrby vykrystalizovaly do podoby zážitkového sportovního dne. 
V jeden den tak proběhnou dva závody: „Pratecké hrby“ a  zá-
vod  „Těžká hodina“ (kategorie cyklo.) 
Letos jsme díky rouškovému stavu přidali i „Těžkou hodinu (ka-
tegorii chodec běžec),“ která byla zrušena z důvodu vládních 
nařízení. 
Podstatným důvodem je i zefektivnění tohoto dne. Našim 
cílem je, aby si z naší sportovní nabídky mohli vybrat oprav-
du všichni. Po celou dobu udržovaný oheň je fajn příležitostí 
k opékání a setkání všech se všemi. Je pravdou, že vyhlašujeme 
vítěze, ale hlavním našim cílem je zážitek. Proto i letos jsme 
natahali několik kilometrů pásek vyznačující trať, rozvozili 
desítky pneumatik, pekli medaile i upomínkové perníčky pro 
účastníky, chystali výhry, zajistili dobrovolníky z řad mých nej-
bližších a celý den trávili s vámi, kteří jste přišli. Obnáší to da-

PRATECKÉ HRBY

leko více úkonů, ale to je věc naše, organizátorská. Cílem byla 
spokojenost, dětský úsměv a vědomí, že umožňujeme lidem tu 
účast na vlastním výkonu. 
Počasí vyšlo a věřím, že si všichni užili to správné zápolení v du-
chu fair play. Dle svých sil i cílů jste se zapisovali do různých zá-
vodů a den pohodově plynul. Nutno vám poděkovat za pomoc 
při úklidu areálu. To co se chystá několik dní, je během hodiny 
sklizeno a náš „cirkus“ jede domů. Věřím, že do příštího roku 
znovu náš park posuneme dál a vy budete u toho. Věřím, že 
si to jak prťata, tak chodci, běžci, cyklisté, vytrvalci i sprinteři 
užili. 
Letos jsme zařadili novinku. Ta vznikla tak nějak spontánně. 
Zařadil jsem závod koloběžek. Ty zde byly k zapůjčení, ale ča-
sová rezerva, která nám vznikla, byla využita na maximum, 
právě tímto nápadem. Doslova vtaženi byli všichni, kteří stáli 
nablízku. Zazávodil jsem si i já, čímž jen podtrhuji slovo všich-
ni! Byla to příjemná vsuvka. Příjemným překvapením byla 
i podpora pana starosty, na závodě „Těžká hodina,“ kategorie 
chodec, běžec. Svým čestným kolečkem s  číslem 1 podpořil 
nadšení ostatních. No, a to by mohlo být vše.  Nejde však ukon-
čit tento příspěvek jinak, než velkým DĚKUJI. Děkuji všem, co 
mi pomáháte celoročně i nárazově nejen na závodech, ale i na 
brigádách a mimo ně. Děkuji moc.



Závod 1000 miles Adventure se pro mě stal především 
stavebním materiálem i sítí spojující nebo dávající možnost 
navázaní spojení s lidmi, kteří stojí o výstavbu, nebo přestavbu 
tam někde uvnitř. Je jich spousta, je nás spousta, jen jsme 
roztaženi po trati a ne vždy jsme schopni se potkat. Dospěl 
jsem k  subjektivnímu názoru, nebo chcete-li poznatku, že 
každý kdo se ocitne na startu mílí, má příběh nebo důvod proč 
zde stojí. Zpětně jsem si všechny své vyjmenoval, stejně jako 
vzpomínal na ty, které mě někteří z vás vyprávěli. Letos to byl 
silný příběh člověka, který v roce 20l7 v noci z 26. na 27. října 
ochrnul. Bez varování, bez úrazu jej skolil syndrom GB. Nevzdal 
se a bojuje o svoji svobodu pohybu, o svoji soběstačnost o svůj 
průjezd pod vítězným obloukem s názvem život. Setkali jsme 
se, plánovaně, pět dní před startem. Dal jsem mu svůj druhý 
dres a s  ním výzvu: „ Pojď se mnou.“ Stanovili jsme si svoje 
tratě. Já pěšky l000 mil po trati cyklistů a koloběžkářů. To zna-

menalo ujít l660 km, se svými 40 000 výškovými metry a jeho 
cíl byl podat mi ruku, až se znovu setkáme. Byl mi motorem i 
jeřábem, který mi pomohl dostat se ze všech mých potíží na 
letošním ročníku, stejně tak jako moje dcera, které jsem slíbil, 
že další červenec budeme spolu. To, že se mi povedlo dojít jako 
první l000 mil v obou směrech ve všech třech kategoriích je nic 
proti tomu, když jsme se setkali a on ke mně zdvihl své ruce. 
Zatím bez jemné motoriky, ale uvnitř něj je jasný cíl. Jasný jako 
slunce, které vyhlížíme v chladných a deštivých dnech. Jasný 
jako kužel světla, který nám umožní najít cestu v temných no-
cích. Jsem rád, že jsem mohl zanechat na tomto závodě svůj 
otisk, stejně jako můžeme zanechat každý z nás svůj otisk v ži-
votě těch, kteří nás potřebují. Nezapomeňte: „ Z životů, kterých 
se dotkneme, naše otisky nezmizí.“ Život a míle mají svůj počá-
tek a konec. Nezapomeňme žít až do konce! 

Když dřina přinese miliony
1000 miles Adventure



Letošní setkání s dětmi v DDSŠ v Jihlavě mělo nádech dobro-
družství. Konalo se v duchu výpravy do neznámého prostředí. 
Dovolte mi začít od začátku.
Tento dětský domov navštěvuji již pátým rokem. Začalo to 
přednáškami a poslední dva roky jsme přidali i zážitkové dny. 
V loňském roce jsme uspořádali výjezd na koloběžkách a letos 
dobrodružnou výpravu. Společně s vychovateli, učiteli a vede-
ním DDSŠ Jihlava jsme se dohodli, že pro děti uspořádáme den 
v přírodě, který bude v duchu jejich samostatnosti a ve stylu 
závodu 1000 miles Adventure. Děti byly seznámeny, že budou 
celý den v terénu. Tomu si měly přizpůsobit vybavení i obleče-
ní. Termínů bylo několik, ale ten pravý připadl na středu 30. 9. 
2020. 
Program připravil p. Honzárek a s kolegy jej doladili k dokona-
losti. Pro názornost přikládám rozpracovaný návrh:
Dobrý den pane Štěpánek posílám pár info. a můj návrh...

Sraz
Středa 30.9. asi v 7:30 na adrese Dělnická 1.
- Odtud vyjdeme asi v 7:55 z domova a půjdeme asi 1 km na 
vlakové nádraží v Jihlavě, odtud jede v 8:22 vlak směr Dobro-
nín ( cesta vlakem je asi 10 minut).
- Z Dobronína by se šlo po turistické trase směr Jihlava, 
je to asi 15 km.
Ale jelikož na to máme od 8:30 do 15:30, tak si myslím, 
že to musíme zvládnout.
- Jinak na samotný výlet bych vzal všechny děti (momentálně 
jich je kolem 18 )
Říkal jsem si, že co se týká jídla na cestu tak by to bylo asi 
následovně.

Outdoor v Jihlavě
Dětský domov se školou Jihlava

Každý z dětí   by měl dopolední svačinu - což bude asi nějaká 
buchta, nebo přesnídávka ( v takovém tom kapesním obale) 
a  k tomu nějaké pečivo. Na oběd bude každý mít špekáček, 
pečivo, jablko a nějaká tyčinka. K tomu všemu každý z nich 
dostane 2 litry vody. Každý si ponese vše sám. Jak bude šetřit 
s jídlem nebo pitím nechám na nich..:o)
Myslí, že během dne bude dostatek času na různé povídání 
a pokud bude čas tak i na nějakou hru a podobně.
Budeme se těšit, snad jsem na nic nezapomněl. 
Pěkný den Tom Honzárek

Naše pětiletá spolupráce odstraňuje anonymitu mezi mnou 
a dětmi. Většina mě již zná a tak se nebojí ptát na různé věci. 
Probírají se mnou různá témata jak ve skupinách tak osobně. 
Tento výlet se uskutečnil dle výše psaného návrhu a byl krásnou 
ukázkou toho, jakým přínosem pro děti, stejně jako pro dospě-
lé, je zážitek. Na naší cestě si děti samy určovaly směr i trasu. 
Řešily různé nečekané situace, stejně jako plánované úkoly. 
Určování světových stran, orientace v terénu, rozdělávání ohně 
a příprava jídla. Průchod těžce prostupným terénem i chůze 
po cestách, stmelovala kolektiv, stejně jako ukazovala na jeho 
práceschopnost. Zbylo dost času i na rozhovory ať již s jednot-
livci, nebo skupinkami. Jako zpestření jsem vzal s sebou i svého 
psa. Umožnil jsem dětem vyzkoušet si vedení psa a ukázal jeho 
výcvik. Jak jsem zjistil, jeden pes je málo :o)! Každopádně se 
celý výlet vydařil a myslím, že patřil k úspěšným zážitkům naší 
spolupráce. Pro rok 2021 připravujeme další způsoby spolu-
práce, mezi něž patří i projekt „Životní kompas,“který je v této 
ročence také představen.



Motivace může mít různé druhy podob. Jednou je to výkon, 
jindy skutek, rada, pomoc, příklad a tak dál. Jistě bychom 
našli spoustu příkladů. Jednou a myslím si, že ne nedůležitou 
formou je podpora. Někdo se pro něco rozhodne s jasným cí-
lem. Často je to poměrně slušný výkon, který svojí velikostí 
má upozornit na událost, aktivitu, nebo i problematiku. Forma 
takového upozornění může mít různé podoby. Já však zůstá-
vám u té, která je mi nejbližší. Tou jsou sportovní výkony. Rád 
podpořím svojí účastí, nebo i cestou na takovou výzvu daného 
motivátora. 
Jedním z nich je i Janek Vajčner, který mě oslovil nejen svým 
osobním příběhem, ale především výkony, které podává 
ve  všemožných sportovních odvětvích. Nejznámější je Nordic 
Walking, jehož je světovou špičkou a světovým rekordmanem. 
Tento „šampión“ si vymyslel výzvu, jejímž zdoláním chtěl po-
moci i upozornit na dnešní problematiku.
Nešlo, než jej v  jeho sólo projektu, který měl za úkol pomoci 
druhým, podpořit osobním příkladem a svojí cestou na kolo-
běžkách dát světu o této akci vědět. 
I přes ranní teploty -5 st.C, jsme se v 5 hodin ráno odrazili a jeli 
na koloběžkách směr Znojmo, kde Janek od 8 hodin ráno začal 
po dobu 12 hodin střídavě stoupat a klesat v nádherném pro-
středí Karolininých sadů. Kdo to tam zná, ví, že se rozprostírají 

po úbočí kopce. Zde měl Janek vytyčenou svoji obousměrnou 
trať. 12 hodin nahoru a dolů. My jsme si to jen zkusili a raději 
pomáhali s  propagací Jankovi akce. Motivovali jsme kolem-
jdoucí, aby se přidali a podpořili jej svým výkonem. Lidé si tak 
s Jankem „dali“ trať a díky letákům a naší prezentaci se dozvě-
děli o akci i důvodu tohoto výkonu více.
Vše podstatné je na přiloženém letáku a tak by jakákoliv cita-
ce z něj byla jen opakováním. Pro nás však bylo důležité to, že 
Janek věděl, že v tom není sám. Snažili jsme se svými repor-
ty z cesty a z místa konání, stejně jako osobní účastí pomoci 
v šíření skvělé myšlenky. Ne vždy ti, co jsou nejvíce vidět, jsou 
těmi, co nejvíce pracují. Děkuji za každého člověka, který je 
prospěšný v tom pravém slova smyslu. Děkuji za lidi, za nimiž 
nejsou jen prázdná slova, ale kteří svá slova dovedou naplnit. 

Podporou podpořit motivaci
Outdoor v Jihlavě Podpořit a motivovat



„Zakryj to a začni na jaře…“ „Na podzim nikdo nic nezačíná.“ 
„Teď ti nikdo nepomůže.“
Tyto a jiné věci se ozývaly z úst přihlížejících. 18 čtyřmetrových 
klád, které jsem dostal v roce 2019 jako dar od kamaráda z Bí-
tovčic na zamýšlenou pergolu. Již od jara byly odkůrované, pře-
skládané, proložené a přesto pořád ležely. Nechtěl jsem, aby 
zde byly další zimu. Vidina pomoci v nedohlednu. Všichni mě 
měli, když ne za blázna, tak alespoň za snílka. 
Vždy říkám: 
„Pokud chceš něco udělat a nevíš jak, tak začni a ona se ti cesta 
většinou ukáže.“ 
Tak jsem začal.
Vyměřili jsme a vyznačili obrys pergoly (se svojí ženou)
1.10. Vrtáme díry pro ukotvení pergoly. Vypůjčit vrták, nakou-
pit šroubovice, matice a podložky. Pomoc s navrtáním děr při-
šla z naší obce.
Nakoupit cement, dopravit vodu.
10.10. Betonujeme patky a usazujeme šroubovice. Pomoc při 
betonování přišla ze Židlochovic (fanoušek z mílí)
Žádost o pomoc jsem vyslal do různých míst naší republiky a 
mohl jsem pokračovat.
Nákup lazury, šroubů, vrtáků, brusných kotoučů, zajištění jídla 
pití a noclehu pro přátele.
31.10. – 1.11. Budujeme konstrukci – obrousit všechny kme-
ny, nařezat, usadit spojit, natřít
Pomoc přišla z Moravského Krumlova, Hradce Králové i z obce.
Nákup lazury, dřeva na záklop, hřebíků a spojovacích šroubů, 
zajištění jídla pití a noclehu pro přátele. Sehnat 5 čtyřmetro-
vých kmenů, které nám chybí. Dostali jsme je darem od míst-
ního občana.

Zrození vizeSplněná vize
Výstavba multifunkční pergoly

28.11. - 29.11. Budujeme konstrukci střechy a záklop. Obrousit 
kmeny, rozměřit, nařezat, natřít spoje, usadit, natřít desky na 
střechu, vše přitlouct. Pomoc přichází z Moravského Krumlova, 
Prahy i z obce.
Pokračujeme. Nakoupit hřebíky, přivést dřevo, natřít, usklad-
nit.
14. 12. Zaklápíme dvě ze čtyř stran. Pomoc přišla z obce.
Další šrouby, zajistit opracování stolových desek, natřít usklad-
nit.
16. 12. Připravujeme materiál na stoly a lavice. Měříme, řeže-
me, zabrušujeme. Natíráme. Pomoc z obce.
18. 12. Vyrábíme stoly a lavice. Vše pospojovat co nejekono-
mičtěji ze zbytků dřeva. Natřít, zabrousit. Pořád ten stejný člo-
věk z obce je ochoten se mnou trávit svůj čas.
Nakoupit tér papír, hřebíky, nože a kladivo.
20. 12. Pokládáme tér papír. Rozměřit, nařezat, přitlouct, 
udržovat oheň pro zkřehlé prsty. Pomoc přišla z  Moravského 
Krumlova.
20.12. v 18.30 hod. HOTOVO
Nikdo tomu nevěřil, ale hodně lidí se přišlo podívat. Na našem 
bikeparku přibyla mnou vysněná multifunkční pergola. Stala 
se základnou pro další mé plány, v  projektu Všichni zpět do 
ulic. Bude sloužit pro plánované, jak sportovní, tak kulturní 
aktivity. Stane se i místem odpočinku pro kolemjdoucí, nebo 
ty, kdo zde tráví svůj volný čas. Povedlo se nám věnovat oby-
vatelům dílo v hodnotě dle odhadu 300 000Kč – 500 000Kč. 
Kolik to vše stálo? Cca 37 000Kč. Lidská pomoc, čas, nadšení, 
ochota a víra v dobrou věc je však nevyčíslitelná. Dvěma slovy: 
„SPLNĚNÁ VIZE.“



Spojit, setkat, sblížit, dát dohromady a já nevím, která všechna 
slovní spojení vyjadřují cestu lidem k sobě. Jednou stojím na 
začátku, jindy na konci a někdy uprostřed cest lidí a hledáme 
směr dál. Za celou dobu mé práce s lidmi mě neopustila my-
šlenka jednoty. Sblížení lidí na neutrální půdě. Ne politicky, 
zájmově, vědomostně, majetkově, ale lidsky. Pořád mám za to, 
že pokud se lidé nevrátí ke své podstatě, tedy lidství, nemo-
hou najít společnou řeč, která by byla naplněna přátelstvím, 
ohleduplností a vzájemnou úctou. Projekt Všichni zpět do ulic 
je tolik nadčasový, že se jeho konečné verze možná nedočkám, 
možná zapadne někde v  čase, když jeho vizionář již nebu-
de moct v  jeho šíření pokračovat. Možná, že se bude jednou, 
v dnes vznikajícím multifunkčním parku, setkávat s vnoučaty 
svých vrstevníků a na lavičce pod korunou rozkvetlých lip po-
zorovat pokračování své idei a život kolem něj. Dnes však jsou 
tyto myšlenky zbytečné, neboť tento projekt žije a vzhledem 
k plánům, které se postupně naplňují, žít hodlá dál. Podařilo 
se nám postavit multifunkční pergolu, které zatím chybí vyba-
vení, ale i tak zde stojí a slouží lidem.

Nenechat se odradit
Poutní místo

20.12. byla dokončena. To již Pratecký zpravodaj hlásal, že zde 
bude vybudováno poutní místo ve formě betlému.
Nemohli jsme nikoho zklamat.
24. 12. a 25. 12. jsme zde stáli a s námi i sv. Josef, sv. Maria 
a Ježíšek v jesličkách. Vše nasvíceno. Nechyběl zde ani zvon spl-
něných přání, svícny na stolech, teplý čaj, káva a perníčky s vá-
noční tématikou. To vše zdarma pro všechny, kdo se za námi 
přišli podívat. Bylo to skvělé potkat se s místními i přespolními 
občany, popřát si vše nej, zavzpomínat, zasmát se a nechat celý 
ten světový humbuk někde za pomyslnými zdmi naší pergoly. 
Má to smysl.
Nemůže vás odradit, že musíte stihnout vyrobit figury 
do  betléma, že musíte přijít dřív, rozdělat po oba dva dny 
oheň, v dešti natáhnout 140m kabelu, v blátě přivézt vše na 
vozíku, stát zde i s vědomím, že třeba nikdo nepřijde, protože 
prší, nemůže vás odradit nic, když máte svůj cíl, za kterým jde-
te a kterému věříte.



Michálkovi- dárek k vánocům
Vše začalo objednávkou knihy a jak vše dopadlo vyplyne 
z autentických emailů.
„chtěla bych Vás poprosit o knihu „Vzdát můžeš zítra“, kterou 
si přeje můj tatínek, Pavel Michálek. Dnes si četl Cykloturistiku 
a napsal na papírek Vaše jméno a jméno knihy, takže vánoční 
dárek je jasný. :)“
„Chtěla bych Vám poděkovat za knihu. Tatínek má velkou ra-
dost, nečekal tento dárek. :) Říkal, že Vás obdivuje.
Posílám Vám fotku u stromečku s rodiči. Přejeme Vám krásné 
svátky, hlavně zdraví a mnoho šťastných kilometrů v novém 
roce! :)A kdybyste jel někdy náhodou kolem, klidně se stavte 
na kus řeči, kávu či čaj..“
„Chtěla bych Vám poděkovat za milé překvapení, že jste si na 
nás našel v úterý čas a přijel nás navštívit. :) My jsme tomu 
ještě pár chvil po Vašem odjezdu nevěřili, ale ještě, že máme 
ty fotky. Koukali jsme se ještě to odpoledne na dokumenty o 
mílařích. Tatínek dnes dočetl Vaší knihu a předal štafetu ma-
mince, já se k ní dostanu zřejmě na začátku února při mé příští 
návštěvě. Musím se přiznat, že jsem velmi ráda, jak jste řekl, za 
to co jsem způsobila. :) 

Když jsem pochopil, že svým příběhem mohu pomoci lidem, 
dozrálo mé přesvědčení, že by se o něm měli dozvědět. For-
mou besed, videí i článků se lidé dozvídali o možnosti cesty 
ze situací, které nás mohou potkat. Jednou z forem informací, 
která mi připadla smysluplná, bylo napsat knihu. Věděl jsem, 
že budu muset být hodně upřímný a otevřený. Dokázat na 

P.S.: Začala jsem přemýšlet o závodě, ale ještě nejsem rozhod-
nuta, míváme o prázdninách Taiji tábor s Mistrem. Tak záleží 
na termínu. :))“

Michal - zpráva ze sociálních sítí
Dobrý den Četl jsem o vás nějaké informace na internetu a ob-
divuji, jak jste se postavil k vaší životní situaci.
Poslal(a) Michal, 29. září 2020

Já teď taky budu muset trošku přehodnotit svůj život. Určitě 
nebudu tak akční jako jste vy, ale určitě mě budete motivovat.
Zajímá mě, jaké máte úpravy na jízdním kole. Já teď budu 
nějaký čas čekat na protézu ruky a myslel jsem si, že na kolo 
usednu až s ní. Ale když teď čtu o vás, tak si asi říkám, že není 
na co čekat. Ten úraz se mi stal před měsícem a půl.

Budování, povzbuzení, naděje Mělo, má a bude to mít smysl
SÍLA MYŠLENKY

sebe prozradit věci, které si necháváme většinou jen pro sebe. 
Ukázat se v choulostivých situacích, stejně jako neskrývat slzy 
a bolest. Věděl jsem, že musím psát o realitě, o prožitcích, 
o  způsobech hledání cest, stejně jako o slunci, v  které i když 
nevidíme, přeci věříme. Světlo světa spatřila v roce 2017 a do-
stala motivující název „Vzdát můžeš zítra.“ Bylo vytištěno 2000 
knih, které již zamířily, míří, nebo zamíří ke svým čtenářům. 
Reakce čtenářů mi říkají, že svoji funkci plní přesně tak, jak 
jsem si přál. Je skvělé, zažít s nimi osobní setkání. Někdy jsou to 
náhody, jindy jejich přání a někdy můj cíl. Jen namátkou jsem 
vybral tři příběhy z mnoha. Jsem rád, že má práce má smysl.

Martin – na začátku (24.10.2018) byla objednávka knihy.
V roce 2020 na mě čekal od 4.30 do 6.00 hodin ráno ve Vizo-
vicích, aby se mnou mohl jít 14 kilometrů po trase 1000 miles 
a prohodit „pár“ slov. Ukázal jsem mu kouzlo koloběžky, stal 
se jedním z týmu stavby Pratecké pergoly a nadále udržujeme 
styky jak osobní, tak pracovní. 



Závěr je vždy spojován s koncem. Já jej však zařadím hned na začá-
tek něčeho, co probíhá již několik let. Jediné, kdy slovo závěr v této 
chvíli použiji, je závěr této ročenky, která je však pokračováním těch 
předešlých a věřím, že předvojem dalších, které přijdou. Jsou totiž 
otisky, které zůstávají a vydávají svědectví. Snažím jim dát smysl 

Příběh je to co může inspirovat, můžeme z něj čerpat zkuše-
nosti, můžeme se poučit, můžeme jej využít jako ukázku, nebo 
na jeho základě vybudovat představu. Téměř vždy se jedná 
o práci s fakty. Při své práci si uvědomuji, jakým přínosem jsou 
pro mě příběhy, události i prožitky, které jsem prožil, jak se 
říká, na vlastní kůži.
Závod B7, což ve zkratce znamená sedm Beskydských vrcholů, 
není ničím jiným, než přechod přes tyto kopce ve stanoveném 
limitu. 
Chtěl jsem si tento závod vyzkoušet a nabýt povědomí o tom-
to podniku. Pravdou je, že představa je jedna věc a realita věc 
druhá, proto jsem chtěl poznat realitu.
7. 8. jsem se po 33 dnech vrátil ze svého 1660 km dlouhého vý-
letu a za 21 dnů jsem měl stát na startu tohoto „chrtího dosti-
hu.“ Nechci se zde zmiňovat o pochybnostech nad možnostmi 
zdárného zdolání této 101 kilometrové výzvy. Vše záleželo na 
regeneraci organismu, který po dobu 33 dnů zdolával denně 
průměrně 50 km a nastoupal 1212 m. 
28. 8. jsme s mým kolegou, Liborem Štěpánem, stáli na star-
tu legendární B7. Díky zdravotním opatřením byl tento závod 

podle věty: „Z životů, kterých se dotkneme, naše otisky nevymizí.“ 
Vaše pomoc, kterou mi poskytujete, je silou, která vyvíjí tlak na prst, 
který tento pomyslný otisk zanechává. Děkuji moc za Vaši důvěru, 
podporu i pomoc. Děkuji také za ty, kteří nevědí, kdo jim pomohl, 
když jim bylo pomoženo. Za to vše děkuji moc.

 Richard Štěpánek

Síla, vůle, motivace ZÁVĚREM

trochu odlišný oproti minulým ročníkům, ale podstata byla 
stejná. Těžká trať, námi zdolávaná převážně za tmy, byla těž-
kým zatížením pro organismus. Dlouhá prudká stoupání, stej-
ně jako klesání prověřovala organismus kompletně. Mé tělo si   
rychle vzpomnělo na předchozí podnik a cítil jsem, že se mu 
to nelíbí. Regenerace nebyla ještě dostatečná. Šlo o zkušenost 
a ta přišla. Tento zcela odlišný druh závodu mně dal poznání 
o možnostech těla, důležitosti vnitřní síly, vůle i motivaci. 
Zvláště jsem si uvědomil, jak důležitá je motivace. Získal jsem 
tak velmi cenné poznatky pro svoji práci s potřebnými. Pokud 
znají mé heslo „Vzdát můžeš zítra,“kdy je motivuji k tomu, aby 
se nevzdávali bez předchozího zamyšlení, tak dnes již pro ně 
mám bod, kdy je dobré své počínání, snahy i boje ukončit: 
„Neprohrál ten, kdo pro dosažení svého cíle udělal vše, co 
bylo v  jeho možnostech a silách.“ Děkuji Liborovi za skvělou 
spolupráci a stejně tak všem kdo mě podporujete. Děkuji moc.



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

www.richardstepanek.cz


