Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka

Výroční zpráva 2018

1. OBECNÉ ÚDAJE

Název:

NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka

Sídlo:

Veselí nad Moravou, Milokošť, Na Hrázi 244,
PSČ 698 01

Identifikační číslo:

292 35 715

Účel nadace:
- Zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu
onkologicky nemocných dětí v zemích Evropské unie. Získávání diagnostických
a léčebných prostředků. Odborné vzdělávání lékařů a ostatního zdravotnického
personálu v oboru onkologie pro osvojení nejnovějších poznatků z oboru. Zajištění
lepšího prostředí pro léčbu a následné doléčení onkologicky nemocných dětí.
Poukázat na problémy onkologicky nemocných dětí a zlepšit jejich návrat do
běžného života.
Správní rada:
předseda:

člen:

člen:

JOSEF ZIMOVČÁK, dat. nar. 31. prosince 1956
Na Hrázi 244, Milokošť, 698 01 Veselí nad Moravou
Ing. Petr Vlček, dat. nar. 25. 5. 1969
Praha 5, Smíchov, Preslova 5, PSČ 150 00
JUDr. Alexandr Fedoročko, dat. nar. 31.07.1956
Praha 8, Bohnice, Zelenohorská 487, PSČ 181 00

Způsob jednání: Jménem nadačního fondu jedná navenek samostatně předseda
správní rady.

Revizor:
Markéta Bocková, dat. nar. 07.04.1979
Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova 318/17, PSČ 500 11

Zřizovatel:

Josef Zimovčák, dat. nar. 31.12.1956
Veselí nad Moravou, Milokošť, Na Hrázi 244, PSČ 698 01

Datum vzniku NF:

31.srpna 2010

2. INFORMACE O ZAMĚSTNANCÍCH A OSOBÁCH VE STATUTÁRNÍCH,
ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH
Počet zaměstnanců během účetního období činil 0, z toho počet členů řídících orgánů
činil 0. Odměny osobám, které jsou statutárním a dozorčím orgánem nebyby
vyplaceny.

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI NF
NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka pokračoval v roce 2018 již
devátým rokem ve své činnosti. Nadále působil jako benefiční součást projektu Na kole
dětem, jehož cílem je vhodně skloubit sportovní prevenci a zdravý pohyb s pomocí
onkologicky nemocným dětem. Tradičně hlavní akcí projektu v roce 2018 byl devátý
ročník veřejné cyklotour napříč Českou republikou a dále mnoho fundraisingových
akcí.

Projekt Na kole dětem – devět let pomoci, přátelství, poznání a pohybu.

Veřejná cyklotour Na kole dětem napříč Českou republikou startuje již podeváté.
Neváhejte a přidejte se. Společně pro dobrou věc, malebnou krajinou na kolech. Ve dnech 30.
května - 9. června 2018 vyrazí Josef Zimovčák a peloton cyklistů na etapovou cyklojízdu z
Ostravy až do malebných koutů Jižních Čech. Je málo koutů, kam ještě peloton během
minulých let nezavítal. Letošní trasa vede přes valašské kopce až k hranicím se Slovenskem,
krajem vína přes Hustopeče do Brna. Další etapy vedou na Vysočinu, dále do Pardubického
kraje, Prahy a pak terénními vlnkami Šumavy do Domažlic. K tradiční jízdě republikou, jejíž
hlavním cílem je získání finančních prostředků na pomoc a podporu onkologicky nemocných
dětí, se může přidat každý, na kousek, jednu etapu nebo celou trasu. V pelotonu potkáte
mnoho známých tváří a osobností. Hned na startu se přidají Prof. Pavel Pafko a Prof. Jan Pirk,
určitě se také připojí Petr Koukal, bývalý badmintonista, a mnoho dalších. Na bezpečnost
pelotonu bude po celé trase jako vždy dohlížet Policie ČR. Cyklotour není jen o šlapání, cyklisty
čeká bohatý kulturní program připravený v partnerských městech, kde bude peloton
zastavovat.
http://nakoledetem.cz/cyklotour/2018
„Cyklotour pořádáme již podeváté a dosud jsme pro děti získali přes 9 milionu korun.
Jako sportovec dobře vnímám, že se do pelotonu průběžně zapojují stovky lidí, kteří tak spojí
zdravý životní styl, radost z pohybu a pomoc dobré věci. Věříme, že letošní cyklojízdou se
přiblížíme k jedenácti milionům, které jsou využity na financování rekondičních pobytů dětí z
celé republiky, léčených na onkologických klinikách v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci, “ říká
Josef Zimovčák.
Devátý ročník cyklotour Na kole dětem naváže na předešlé ročníky. „Letos se musíme
soustředit při organizaci zejména na bezpečnost účastníků. Akce je opravdu masová,
v pelotonu se objevuje stále více cyklistů, “ říká hlavní koordinátorka Iveta Nevrzalová.
„Nejedná se o závod, jde o dobročinnou jízdu, která má pomoci, nikoliv přinést komplikace,“
komentuje akci Petr Vlček, člen správní rady NF a motivuje k účasti. „Nevyhrává nejrychlejší,
ale ten, kdo dojede celý, zdravý, veselý a odnese si dobrý pocit s nezapomenutelným
zážitkem. Účastí pomáháte hlavně sobě, protože tím zlepšujete svoji fyzickou kondici. Nebojte
se, a pokud máte možnost a chuť, pomozte i tomuto výjimečnému sportovnímu projektu, sobě
a nemocným dětem. Šiřte jeho myšlenky, přicházejte se svými nápady, jak dále pomoci,
pomáhejte, buďte aktivní, nebojte se a kontaktujte nás, moc rádi s Vámi budeme tyto věci
sdílet a rozvíjet tuto myšlenku dále.“ „Akci bychom nemohli uskutečnit bez vydatné podpory
měst, krajů a společností. Velmi mne těší, že nám zůstávají věrni významní partneři a dárci
jako spol. Škoda Auto, Metlife a.s., SMO Otrokovice, Interflex, stavební společnost Kaláb a
mnoho dalších,“ děkuje druhá koordinátorka Martina Střížová.
Přijďte zažít jedinečnou atmosféru v cyklistickém pelotonu. Prospějete sobě, pomůžete
dětem. Pojeďte s námi!
Tisková zpráva, v Brně 25. května 2018

Reporty z etap veřejné cyklotour Na kole dětem

Slavnostní prolog 2018: Ostrava – Lipník nad Bečvou
9. ročník odstartován
30. Květen 2018
Letošní ročník jsme zahájili vloni, když jsme se. 6-listopadu sešli v Praze.
Josef Zimovčák tehdy představil, kudy povede letošní ročník Cyklotour. My,
co spolu mluvíme, víme, že se v sudé ročníky jede od západu na východ, v
liché opačně od východu na západ. Startovním místem tedy určeno
Prokešovo náměstí
v Ostravě. Ani jsme se nenadáli a byl tu start. Na náměstí před magistrátem
nás přivítal pan primátor Ing. Tomáš Matura, MBA, jeho náměstkyně paní
Kateřina Šebestová a náměstek pan Zbyněk Pražák, trojice, která vzala
Cyklojízd vážně, protože přišla s koly a vydala se s námi na trasu první etapy do Lipníka nad Bečvou.

Více: http://nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/prolog-ostrava-lipnik-nad-becvou

1.etapa: Lipník nad Bečvou - Horní Lideč
31. Červen 2018
Tak dneska už doopravdy. Čekalo nás 125 kilometrů krásnou krajinou za
nádherného počasí. V 8 ráno nás poslal do etapy starosta města pan Ing.
Miloslav Přikryl. Zamířili jsme do Přerova a cestou bylo dost času povídat si
třeba o tom, co zažili dva účastníci jízdy vloni na podzim, když se vydali na
kolech do Tibetu, nebo když se vydala parta deseti jiných pravidelných
účastníků letos v březnu do Tasmánie a do Austrálie. Ti „kluci“ by se bez
Cyklotour nikdy nesešli. Abychom nezapomněli – letos šlape šest hokejových
rozhodčích, které postupně přivedl jeden z klíčových účastníků akce Saša, jinak
JUDr. Alexandr Fedoročko.

Více: http://nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/1etapa-lipnik-nad-becvou-horni-lidec

2. etapa: Valašské Klobouky - Drslavice
1. Červen 2018
Aby v tom byl pořádek: prolog jsme vzali jako první etapu, dnes jedeme třetí
den, tedy třetí etapa, ač to v programu vedeme jako etapu druhou. Dnes je 1.
června, mezinárodní den dětí, konec konců je to svátek i pro nás, jedeme přece
pro ně. Do etapy nás vyslala paní starostka Valašských Klobouk (správně
Klobúk J) paní Eliška Olšáková. Zamířili jsme do Vlachovic, kde jsme se hned
na prvním krpálu hezky rozdýchali. Vlachovice je zvláštní obec, pro nás díky
zdejší základní škole, kde je přivítání mimořádně srdečné a nestrojené, jistě
díky paním učitelkám a řediteli Petru Daňkovi, který nás doprovází na kole.
Stručně: dojemné.

Více: http://nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/2-etapa-valasske-klobouky-drslavice

3. etapa: Drslavice - Hustopeče
2. Červen 2018
Než se vydáme na třetí etapu, musíme připomenout princip, na jakém účastníci
našeho pelotonu absolvují cyklotour. Tak zaprvé: Každý si svoji účast platí,
takže náklady v tomto ohledu činí nulu. Mnozí si berou na cyklojízdu dovolenou,
kdo nemůže, jede třeba jen jeden nebo dva dny. Kromě toho se rozumí samo
sebou, že každý navíc přispěje, jak může, může-li. Řada účastníků má na
našich dresech reklamu, a protože je tolik účastnických dárců, jsou jejich
reklamy patrné tak do metru, protože je jich tolik

Více: http://nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/3-etapa-drslavice-hustopece

4. etapa: Brno - Jihlava
3. Červen 2018
Zatím nejdelší letošní etapa byla brdeček za brdečkem, případně zoubek za
zoubkem, zkrátka nahoru dolů. Na computeru jsem měl průměr 18,5 km/h,
nejvyšší rychlost 51,5 km/h – takhle jezdí Pepa Zimovčák. Tolik k technickým
parametrům. Teď pár slov o několika těch, kteří šlapou v pelotonu. Radek se o
naší akci dozvěděl v roce 2015 a jel jen dvě etapy. Byl po operaci nádoru
tlustého střeva, měl vývod, opustila ho partnerka s dcerkou a firmu mu v době
jeho léčby vytuneloval partner. Letos jede počtvrté, podruhé celou tour, už bez
vývodu, má novou partnerku a novou prosperující firmu.

Více: http://nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/4-etapa-brno-jihlava

5. etapa: Jihlava - Pardubice
4. Červen 2018
118 km, průměr 20 km/h, max. rychlost (alespoň na mém computeru) 53,2 km/h
Než se pustíme do popisu dnešního dne, krátká zdravotní zpráva: Náhodou se
provalilo, že si Josef zlomil před čtyřmi týdny 9. levé žebro a k tomu přidal
nějaké kosmetické lišeje. Z Radka vypadlo, že si před pěti týdny zlomil žebra
dvě a jedním si propíchl plíci. Asi málo, protože šlape celou tour, také díky péči
doc. Jirky Vokurky, který se o něho postaral. Než se pustíme do oficialit, znovu
vytáhněme z pelotonu pár jezdců. Petr jel poprvé před čtyřmi lety dvě etapy.
Jednak proto, že tour vedla přes jeho město, jednak proto že přišel o svého
patnáctiletého syna. Hledal, jak by... Potřebujete nějaké zdůvodnění? Letos
šlape od Ostravy po Domažlice.

Více: http://nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/5-etapa-jihlava-pardubice

6. etapa: Pardubice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
5. Červen 2018
Ze slíbených 135 km to vyšlo o kousek víc, někde byla objížďka, jinde jsme si
kousek zajeli. Než se pustíme od města k městu, znovu nahlédneme do
pelotonu. Zoe jede pošesté, když se zúčastnila své první cyklotour, jela s rodiči
jednu etapu. Letos jede celou trasu z Ostravy do Domažlic, tentokrát sama, bez
rodičů. Je jí patnáct roků. První dnešní zastávkou byl Heřmanův Městec, kde
nás přivítal pan místostarosta Otakar Volejník a několik set dětí z mateřských
a základních škol. Tady se Pepovi nevyplatilo žertovat: S mikrofonem v ruce
jezdil kolem diváků a volal, že nemůže zastavit, načež ho místní zachránkyně
zastavila tak, že oba padli mezi rozesmáté děti.

Více: http://nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/6-etapa-pardubice-brandys-nad-labem-stara-boleslav

7. etapa: Brandýs nad Labem- Stará Boleslav – Družec
6. Červen 2018
Než odstartujeme z dvouměstí, odkud nás vyprovodil pan starosta Ing.
Vlastimil Picek, přiblížíme pár osobností z pelotonu. Dnes i mimo peloton. Jsou
to pánové MOTO a MOTO – tak to mají na reflexních vestách. V jedné je
navlečen Vláďa, v druhé Roman, sedlají silné mašiny a doprovázejí nás od
Ostravy až do Domažlic. Nejsou to policisté, ale nadšenci, kteří z dobré vůle a
kamarádství pomáhají naší tour. Vláďa je řidič brněnské MHD a vzít si
dovolenou na takovou akci nebylo jen tak, lidí je málo. Také doma udělal
přítelkyni náramnou radost...

Více: http://nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/7-etapa-brandys-nad-labem-stara-boleslav-druzec

8. etapa: Družec - Rokycany
7. Červen 2018
Dalo by se říci, že co člen základního pelotonu Na kole dětem, to příběh. Každý
máme ten svůj, který je neotřelý a originální. Ráda bych Vám dnes ve zkratce
vyprávěla o tom, jak se Ivan Burkert, náš skvělý kamarád, neodmyslitelný člen
pelotonu, motor dobré zábavy, tahoun všech večerních seancí a také
cestovatel a spisovatel, poprvé potkal s Josefem Zimovčákem. Jak vidno, toto
setkání mělo za následek připojení Ivana k pelotonu cyklotour. Než k tomu ale
došlo… Ivan má krásnou a milou ženu Irču, se kterou se před lety vydal na
dovolenou do Alp. Chodili si tak po horách a rozhodli se, neboť byla doba
konání Staré dámy – Tour de France, že se pojedou podívat na Armstronga.
Jenže ještě dřív, než potkali Lence, potkali při výjezdu na Galibier Josefa na vysokém kole.

Více: http://nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/8-etapa-druzec-rokycany

9. etapa: Rokycany - Kašperské Hory
8. Červen 2018
Přátelství. Je to nakažlivé tady v pelotonu Na kole dětem. Ne jeden z cyklistů
to poznal. Jak se jednou na nějaké ty kilometry přidáte, je velmi
pravděpodobné, že se jindy začleníte znovu. Přemýšlím, čím to asi je. Honza
Bicek, náš velký kamarád, osobnost, borec, na kterého všichni vzpomínáme
(můj manžel, pozn. pisatelky), který s námi ještě před třemi lety švihal napříč
vlastí, jednou ve své reportáži napsal, že je-li kolektiv tužen společným cílem a
navíc námahou, vznikají přátelství, která trvají, a to nehledě na věk či profese.
.

Více: http://nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/9-etapa-rokycany-kasperske-hory

10. etapa: Kašperské Hory - Domažlice
9. Červen 2018
A je to. Devátý ročník cyklotour Na kole dětem je minulostí. Ale než se
dostaneme k bilancování, podám report ze závěrečné desáté etapy. Vlastně,
bylo by dobré zmínit večer před touto etapou. Naši borci se sešli u jednoho
stolu v kašperskohorské restauraci, do čela posadili Josefa a společně vykládali
a promlouvali o... o čem. Jak jsou rádi součástí tohoto projektu, kdo pro koho
či pro jaký účel jel, vzpomínali, kdy se přidali poprvé, jak kdo potkal Josefa
(věřte, to je perlička za perličkou a v příštím roce se na toto téma možná více
zaměříme v reportážích) a vyprávěli si někdy i neuvěřitelné zážitky z cest po
naší vlasti v našem "Pelotonu Dobré Nálady".

Více: http://nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/10-etapa-kasperske-hory-domazlice

Projekt Na kole dětem – devět let pomoci, přátelství, poznání
a pohybu je za námi. Již v cíli se všichni těší na ročník desátý.
A je to. Devátý ročník cyklotour
Na kole dětem je minulostí.
V deseti etapách projeto více než
šedesát krásných náměstí. Bylo
by dobré zmínit večer před
závěrečnou etapou, kdy se
bilancuje, jak byl ročník úspěšný.
Naši borci se sešli u jednoho
stolu
v
kašperskohorské
restauraci, do čela posadili
Josefa a společně vykládali a
promlouvali o... O čem? Jak jsou
rádi součástí tohoto projektu, kdo
pro koho či pro jaký účel jel,
vzpomínali, kdy se přidali poprvé,
jak kdo potkal Josefa (věřte, to je
perlička za perličkou a v příštím
roce se na toto téma možná více
zaměříme v reportážích) a vyprávěli si někdy i neuvěřitelné zážitky z cest po naší vlasti v našem
"Pelotonu Dobré Nálady".
Josef Zimovčák - před mnoha lety muž, který rád jezdil na kole... měl takový sen. Nejdřív to byla
myšlenka. Nemusel udělat nic, mohl odkládat a chlácholit se, že to nejde a že je mnoho překážek, které
skutečně jsou. A přesto. Když jsem se tak dívala kolem sebe v cíli, viděla tu nádhernou atmosféru,
všechna ta přátelství a příběhy, které nás pojí. Kolik dobrých lidí se stalo ještě lepšími díky Josefovu
projektu. Kolik dětí a rodin mohlo načerpat síly na rekondičních pobytech, které Nadační Fond Josefa
Zimovčáka hradí. Až z toho běhá mráz po zádech, cítíte to? Jet v pelotonu vedle takových person jako
je profesor Pafko, profesor Pirk, či paralympijský cyklista Jirka Ježek. Musí to být skvělý pocit. Josefe,
všichni smekáme. Chce to hodně zarputilosti, odvahy a také schopnost sny měnit ve skutečnost. Navíc
Josefova fyzická kondice, to je něco, nad čím někdy zůstává rozum stát. Ale kde je vůle, je i cesta.
Pepo, děkujeme Ti!
Věřte, je mnoho lidí, díky kterým se celá cyklotour může odehrát. Děkujeme partnerům, městům, obcím
a krajům, kteří podpořili tento projekt. Děkujeme Policii ČR, která nás bezpečně a zkušeně vede napříč
republikou. Uklidňuje řidiče, kteří zdá se ale jsou stále více shovívaví a i když jsou při průjezdu pelotonu
uklizeni ke kraji silnice, mávají a povzbuzují cyklisty. Tímto děkujeme všem, koho jsme zdrželi na cestě.
Věřte, že i Vy jste podpořili skvělou věc. Můžeme prozradit, že již teď víme, že to celé má smysl. Získané
částky předčí ty loňské. Lidé byli vstřícní, pokladnička a konto veřejní sbírky se rychle plnily menšími čí
většími částkami.
Až v dalších letech potkáte začátkem června houf cyklistů v čele s bláznem na vysokém kole a bude
Vás brzdit ve Vaší cestě, zpomalte, usmějte se, podpořte je. Nikdy nevíte, zda někdy v budoucnu tihle
borci nepodpoří Vás nebo Vaši rodinu. Nepřejeme si to nikdo. Ale nemůžeme zavírat oči. Podívejme se
pravdě do tváře, zřeme opravdovou realitu. Neschovávejme se za tím, že zrovna nemáme čas, peníze,
náladu ... Pojďme nezištně pomáhat jeden druhému. Začněme u sebe. Mějme rádi sebe, své bližní a
pak zjistíme, že můžeme mít rádi úplně všechny. Třeba i toho, koho zrovna vidíme poprvé. Každý jeden
z nás je originál a má svůj neopakovatelný příběh. Všichni jsme tady spolu a společně vytváříme svět,
který je kolem nás. My jsme ten svět. Není to ani o velkých gestech. Naopak, jsou to ty drobné maličkosti,
ta mozaika z maličkých částeček, která vytváří náš obraz a odraz. Pojďme ho vytvořit tak, aby se nám
líbil, byl barevný, veselý a čišela z něj radost z bytí. Dejme tento dar našim dětem do jejich budoucnosti.
Projekt Josefa Zimovčáka je opředen pozitivním nábojem a radostí ze setkání. Přidejte se příště k nám.
Udělá vám to dobře na srdci. Děkujeme všem za přízeň a budeme se nesmírně těšit v dalším, již
desátém ročníku, veřejné cyklotour Na kole dětem.

Motto: „My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm,
kdo ho mají méně“.

Media

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/418236100071053/
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/1227-50697-cyklotour-nakoledetem-odstartoval-ostravsky-primator.html
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-ostrava/545723/cykliste-uz-zase-slapou-na-pomoc-detem-srakovinou-za-11-dni-objedou-66-mest.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/546201/kazdy-den-v-cesku-onemocni-jedno-diterakovinou-cykliste-sbiraji-miliony-na-jejich-leceni.html
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/zahranici/australie/4273-49188-josef-zimovcak-opet-predvedluzasny-vykon-tentokrat-na-zavodech-v-australii-.html
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/kralovehradecky-kraj/hradec-kralove/4273-50218-o-vikenduprojel-podorlickem-peloton-cyklistu-v-cele-s-josefem-zimovcakem-na-vysokem-kole.html

Fotogalerie 2018

Záštita projektu Na kole dětem 2018
JUDr. Martin Netolický, PH.D.- hejtman Pardubického kraje, Pavel Pacal- náměstek hejtmana Kraje Vysočina a
radní města Třebíč, Ing. Tomáš Macura, MBA- primátor statutárního města Ostrava, MUDr. Miroslav Adámekprimátor statutárního města Zlín, Ing. Petr Vokřál- primátor statutárního města Brna, Ing. Martin Charvát- primátor
statutárního města Pardubice, Bc. Tomáš Navrátil- náměstek primátora statutárního města Přerov, Dana
Navrátilová- místostarostka města Lipník nad Bečvou, Mgr. Eliška Olšáková- starostka města Valašské Klobouky,
Ing. Hana Příleská- starostka města Uherský Ostroh, Ing. Zuzana Vejvodová- starostka MČ Praha- Zbraslav,
PaedDr. Hana Potměšilová- starostka města Hustopeče, Mgr. Lenka Mrzílková- starostka města Neratovice, Ing.
Iveta Koulová- starostka města Unhošť, Mgr. Renata Smutná- starostka města Strážnice, Ing. Bc. Marie Semelovástarostka města Luhačovice, Lubomír Šobich- starosta města Studénka, Mgr. Petr Řezníček- starosta města
Chrudim, Ing. Miloslav Přikryl- starosta města Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Končický- starosta města Slavičín,
Mgr. Jaroslav Světlík- starosta města Rosice, Vladimír Měrka- starosta města Náměšť nad Oslavou, Jindřich
Skočdopole- starosta města Polná, Mgr. Jan Tecl, MBA- starosta města Havlíčkův Brod, Ing. Tomáš Škarydstarosta města Chotěboř, Bc. Jakub Nekolný- starosta města Český Brod, Ing. Vlastimil Picek- starosta města
Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Vladimír Urban- starosta města Roudnice nad Labem, PhDr. Radim Wolákstarosta města Velvary, Mgr. Jan Čižinský- starosta MČ Praha 7, Ing. Pavel Richter- starosta MČ Praha 5, Dr. Ing.
Jiří Peřina- starosta města Hořovice, Václav Kočí- starosta města Rokycany, Mgr. Karel Naxera- starosta města
Přeštice, Ing. Jiří Švec- starosta města Nepomuk, Ing. Michael Forman- starosta města Horažďovice, Bc. Petr Mottlstarosta města Sušice, Pavel Valdman- starosta města Hartmanice, Mgr. Rudolf Salvetr- starosta města Klatovy,
Petr Málek- starosta města Kašperské Hory, Jan Löffelmann- starosta města Kdyně, Milan Lúčka- starosta města
Hodonín, Rostislav Mihel- starosta obce Drslavice, Ing. Jaroslav Kreml- starosta obce Lužice, Ing. Vladimír Černýstarosta obce Rouchovany, Ing. Josef Bíža- starosta obce Mšené- lázně, Zdeněk Kofent- starosta obce Družec,
Libor Pospíšil- starosta obce Prášily, Josef Tkadlec- starosta obce Horní Lideč, Vladimír Pánek- starosta města
Čimelice, Ing. Richard Ehler- starosta městyse Suchdol nad Odrou, Mgr. Michael Kašpar- místostarosta města
Kolín, Ing. Pavel Zálom- místostarosta města Slaný, Bc. Lukáš Herold - místostarosta MČ Praha 5, Radek Rejnaradní MČ Praha- Zbraslav

Partneři 2018

Pozdravy od dětí

Děti z Moravskoslezského kraje, které ukončily onkologickou léčbu, se druhý červnový víkend aktivně
účastnily Dolnoslezských onkologických her v polské Wrocławi.V jedenáctém ročníku opět soupeřily
týmy mladých sportovců po transplantaci kostní dřeně a onkologické léčbě z Polska a Česka. Cesta k
sportovním zážitkům vedla přes Zoo Wroclaw, kde děti s maminkami navštívily podmořský svět
Afrykárium. Sobotní den plný sportovních výkonů, sluníčka, radostných úsměvů spokojených dětí i
slziček od dojatých maminek, síla, překvapení a nakonec zasloužené medaile! Velmi mne těší, že děti
po akutní léčbě onkologického onemocnění mají takové možnosti vyžití. Snažíme se vracet tyto děti
zpět do života.
Chtěla bych moc poděkovat za podporu Nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka – Na kole dětem. Ten celý
tento víkend financoval.
Michaela Češková, Ředitelka O.S. Haima Ostrava

http://www.haima-ostrava.cz/cz/aktuality/107-xi-rocnik-dolnoslezskych-onkologickych-her-ve-wroclawi.html

Partnerské akce – fundraising
Novoroční vyjížďka Brnem
Veletrh Regiontour
Austrálie
Na kole dětem po zámcích v Podorlicku
Vrchařská koruna Valašska
Ze Železných hor na Monaco
VKV vyjížďka s Josefem Zimovčákem Vsetín
Na kole dětem jižní Moravou
Cyklotour Na kole dětem
Konec školního roku ve Svatobořicích Mistříně
Výlet dětí ze školy v Lužicích
Na kole dětem Žďárskými vrchy 2018
Opel Handy cyklomaraton
12. ročník Okolo Malé Hané
Zlínská kola 2018
Na kole dětem Vysočinou 2018
Brno -Praděd -Brno 2018
Biskupické kaléšek
Prezentace projektu na Slovácku
Běh městem Hrotovice
Pražská míle
Oslavy 100 let Československa
Návštěvy rekondičních pobytů
Přednášky ve školách

4. VEŘEJNÁ SBÍRKA NA KOLE DĚTEM

Účelem veřejné sbírky je získání finančních prostředků na rekondiční pobyty dětí po
náročné onkologické léčbě.
Doba konání
sbírky:

Od 3.9.2014 Do 3.9.2024

Na konto veřejné sbírky Na kole dětem bylo získáno v roce 2018

465 883,- Kč

Využití:
HAIMA Praha, o.s.- rekondiční pobyty

200 000,- Kč

HAIMA Ostrava, o.s.- rekondiční pobyty

100 000,- Kč

NF Krtek Brno – rekondiční pobyty

150 000,- Kč

5. FINANČNÍ PROSTŘEDKY NF NA KOLE DĚTEM

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2018
NA KOLE DĚTEM
Nadační fond
IČO 292 35 715
Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu:

Sestavila:

17.03.2019
Ing. Heligrová Ilona

(1) Popis účetní jednotky:
název: NA KOLE DĚTEM – nadační fond
sídlo: Milokošť, Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou
právní forma: nadační fond
datum registrace: 31.8.2010
IČO:
292 35 715
Registrace: Nadační rejstřík, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 351
Právní forma:
• Nadační fond
Vymezení účely, pro který byla účetní jednotka zřízena
• Nadační fond je registrován podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
statutární orgán:
předseda správní rady: Josef Zimovčák
člen správní rady: JUDr. Alexandr Fedoročko
člen správní rady: Petr Vlček
revizor: Markéta Bocková
ostatní činnosti účetní jednotky: nejsou
Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka: je to období od 1.1.2018 do 31.12.2018,
rozvahovým dnem je 31.12.2018
Způsob a místo úschovy účetních záznamů: účetní záznamy jsou uchovávány po dobu, která
je v souladu se zákonem o účetnictví a vnitřním předpisem účetní jednotky.
Záznamy jsou uloženy v sídle nadačního fondu.
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách, způsobech
oceňování a odpisování
Způsob sestavení odpisového plánu (oprávky majetku): - účetní jednotka neeviduje žádný
dlouhodobý majetek.
Způsob přepočtu cizích měn na Kč:
• byly použity cizí měny a byl použit kurz ČNB dnem účetního případu
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
• účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1992 Sb. O účetnictví, v
souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
Změny a významné události mezi rozvahovým datem a okamžikem sestavení účetní závěrky
• změny nenastaly
Informace o zaměstnancích
• účetní jednotka neměla zaměstnance
Pohledávky k rozvahovému dni
v tis. Kč
• Pohledávky celkem
• pohledávky po lhůtě splatnosti
Závazky k rozvahovému dni
v tis. Kč

minulý rok
0
0

běžný rok
0
0

minulý rok

běžný rok

•
•
•

Závazky celkem
0
0
Závazky po lhůtě splatnosti
0
0
Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
nezaměstnanosti, zdravotní pojištění – účetní jednotka nemá,
Odložená daň
• Účetní jednotka nemá titul pro účtování o odložené dani
Zákonné a ostatní rezervy
• Účetní jednotka nemá vytvořenu žádnou rezervu.
Dlouhodobé úvěry vč. úrokových sazeb
• Účetní jednotka nemá dlouhodobý úvěr
Způsobu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití
prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících
zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních
právních předpisů
• v roce 2018 byl dosažen výsledek hospodaření ve výši – 221 238 Kč., daňová úspora
byla touto ztrátou z hlavní činnosti použita
Investiční a provozní dotace
• Účetní jednotka neměla
Přijaté dary a dotace v roce 2018 byly ve výši 1.245.164 Kč

Frma
Město Sušice
Město Unhošť
Statutární město Přerov
Město Hodonín
Město Nepomuk
Město Uherský Brod
Město Klatovy
Město Kolín
Město Uherský Ostroh
Město Chrudim
Obec Podolí
Město Hlinsko
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Statutární město Pardubice
celkem přijaté dotace

Částka
10 000,00
5 000,00
23 000,00
30 000,00
10 000,00
20 000,00
5 000,00
10 000,00
2 000,00
10 000,00
8 000,00
5 000,00
200 000,00
20 000,00
358 000,00

Firma

Částka

Město Nýrsko
Město Valašské Klobouky
Město Havlíčkův Brod
DHL Supply Chain s.r.o.
Město Slaný
Obec Lužice
město Slavičín
Kraj Vysočina
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
Městys Suchdol nad Odrou
Město Hartmanice
Město Heřmanův Městec
Město Kašperské Hory

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
70 000,00
10 000,00
10 000,00
3 000,00
3 000,00

Město Horažďovice
KOVO KNOTEK s.r.o.
Město Hořovice
Město Velvary
Město Přeštice
Město Rosice
Městská část Praha-Zbraslav
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Stolařství Smetana s.r.o.
Šimoník ocelové konstrukce s.r.o.
JASTR ELEKTRO s.r.o.
INTEC s.r.o.
2K - BOL s.r.o.
EKO VLACHOVICE s.r.o.
Obec Horní Lideč
Hlavica Libor
Základní škola Valašské Klobouky
Obec Ježov
AVENA s.r.o.
STEAK HOUSE K1, s.r.o.
PIZZERIE K1, s.r.o.
Město Brumov - Bylnice
Obec Štítná nad Vláří-Popov
Styrotrade, a.s.
Město Rokycany
Styroprofile, a.s.
Město Luhačovice
Obec Čeložnice
Obec Kelčany
Obec Nedašov
Město Vracov

5 000,00
6 000,00
10 000,00
5 000,00
3 000,00
5 000,00
20 000,00
50 000,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
5 000,00
5 000,00
500,00
2 400,00
1 000,00
3 000,00
5 000,00
5 000,00
2 000,00
3 000,00
20 000,00
10 000,00
20 000,00
5 000,00
1 000,00
2 000,00
5 000,00
3 000,00

STAVBY K4, s.r.o.
GUMEX, spol. s r.o.
Obec Archlebov
Obec Těmice
Alza.cz a.s.
Obec Domanín
Obec Kostelec
Obec Hovorany
Obec Vřesovice
STŘECHY 92, s.r.o.
Město Bzenec
Obec Žádovice
Obec Žeravice
Statutární město Jihlava
Obec Vacenovice
Obec Hýsly
Obec Milotice
Obec Dražůvky
Obec Svatobořice-Mistřín
Obec Strážovice
Obec Stavěšice
Obec Věteřov
Obec Labuty
Obec Moravany
Obec Drslavice
Obec Želetice
Obec Bukovany
Nadace ČEZ
Obec Sobůlky
Obec Mouchnice
Obec Násedlovice
Obec Syrovín
Obec Šardice
Město Kyjov
Obec Vlkoš
Obec Žarošice
BACHL, spol. s r.o.
Městys Batelov
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Město Třešť
Alza.cz a.s.
QUALIFORM, a.s.
Obec Družec
Obec Rouchovany
Obec Veletiny
KOSTKA stav s.r.o.
Kardio Brychta s.r.o.
celkem přijaté dary

5 000,00
15 630,00
1 000,00
5 000,00
19 990,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
10 000,00
2 000,00
2 000,00
5 000,00
50 000,00
1 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
10 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
500,00
1 000,00
10 000,00
1 000,00
1 000,00
200 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
2 000,00
1 000,00
3 154,00
2 000,00
50 000,00
7 000,00
3 990,00
18 000,00
25 000,00
10 000,00
8 000,00
5 000,00
20 000,00
887 164,00

Odeslané dary v roce 2018 byly ve výši
1.182.848,84 Kč

Firma
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Šance Olomouc o.p.s.
HAIMA CZ, o.s.
HAIMA CZ, o.s.
Nadační fond dětské onkologie KRTEK
Nadácia ADELI
Šance Olomouc o.p.s.
HAIMA CZ, o.s.
Občanské sdružení Sluneční paprsek
Hotel Crocus Štrbské Pleso, a.s.
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Martina Mirošová
Nadační fond dětské onkologie KRTEK
celkem poskytnuté dary

Částka
50 000,00
100 000,00
150 000,00
100 000,00
150 000,00
50 000,00
100 000,00
150 000,00
100 000,00
30 348,84
50 000,00
7 500,00
145 000,00
1.182.848,84

Náklady roku 2018 byly celkem ve výši 493.554 Kč, v tom jsou zahrnuty náklady na reklamní
předměty ve výši 38.774, reklamní a organizační služby ve výši 448.914 Kč, poštovné a bankovní
poplatky ve výši 5.865 Kč.

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku.
• Výsledek roku 2017 ve výši 45.934 Kč byl na základě rozhodnutí správní rady převeden do jmění
nadačního fondu.

