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Výroční zpráva 2016

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 2016 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 2016 byla veřejná cyklotour
napříč Českou republikou a dále mnoho fundraisingových akcí.

Na kole dětem – veřejná cyklotour napříč Českou republikou startuje již
posedmé. Neváhejte a přidejte se. Společně pro dobrou věc, malebnou
krajinou na kolech….
Ve dnech 1. - 11. června vyrazí Josef Zimovčák a peloton cyklistů na
etapovou cyklojízdu z Bruntálu až do Klášterce nad Ohří. Trasa povede přes Olomouc,
Valašské Klobouky, krajem vína do Strážnice, směr Brno, Rouchovany, k Jindřichovu Hradci,
dále do Sušice, navrch přes Mníšek pod Brdy do Prahy, z Mšených lázní, do Zichovce
a Klášterce nad Ohří. K tradiční cyklotour Na kole dětem, 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. Určitě se zúčastní Prof. Pavel Pafko, Prof. Jan Pirk, známý lékař Jan Hnízdil,
badmintonista Petr Koukal s přítelkyní Gabčou Soukalovou a spousta dalších. Na
bezpečnost pelotonu bude po celé trase jako vždy dohlížet Policie ČR. Energii do žil
účastníkům dlouhé cyklistické tour vlije kulturní program připravený v partnerských městech,
kde bude peloton zastavovat.
Sedmý ročník cyklotour Na kole dětem navazuje na předešlé ročníky. „Tradici jízdy
napříč republikou hodláme zachovat, je to pilotní. Ale musíme přicházet s obměnami, aby
jízda nezevšedněla. Letos jsme připravili novinku v podobě kratších kritérií v jedné lokalitě.
Zařadili jsme školní kritérium na Valašsku a lázeňský okruh v okolí Mšených lázní.
Zajímavých míst na našem území je více, je dobré se pozastavit, zanechat pozitivní stopu
a neprohnat se jen jako vítr.“ shrnuje s úsměvem koordinátorka akce Martina Střížová
„Lidé se nás stále nevěřícně ptají, jestli se mohou přidat. Ano, přidat se může každý!
Na kousek, jednu etapu, nebo celou trasu.“ říká druhá koordinátorka Iveta Trubirohová. „Již
nejsme neznámý projekt, města se sama hlásí, abychom je navštívili a za jejich vstřícnost
a podporu jim děkujeme“ dodává. „Atmosféru v pelotonu je potřeba nasát. Je to nejen
sportovní, ale také společenská událost. Lidé zjistí, jak je jednoduché udělat něco pro sebe
a zároveň tím pomoci i někomu jinému. Rostoucí počet aktivních účastníků a podpora akce
z řad známých a významných osobností svědčí o tom, že projekt, který přináší malým
onkologickým pacientům možnost účastnit se rekondičních pobytů, má smysl. Velmi mne
těší, že nám zůstávají věrni významní partneři a dárci jako spol. Metlife a.s., SMO
Otrokovice, Interflex, stavební společnost Kaláb a mnoho dalších, ale také že mohu přivítat
nového generálního partnera ŠkodaAuto, a.s..“ popisuje motivaci patron projektu Josef
Zimovčák. „Věříme, že letošní cyklojízdou překročíme hranici šesti milionů, které jsou využity
na financování rekondičních pobytů dětí z celé republiky, léčených na onkologických
klinikách v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci. “
Motto: „My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně“.
Přijďte zažít jedinečnou atmosféru v cyklistickém pelotonu. Prospějete sobě,
pomůžete dětem. Pojeďte s námi!
Jak můžete pomoci i Vy?
- aktivně se zúčastnit cyklotour 2016 a přispět dobrovolným startovným do kasičky
- zakoupit si triko a jiné předměty Na kole dětem
- přispět na konto veřejné sbírky nadačního fondu Na kole dětem
- informovat o projektu své přátele a známé
- stát se partnerem projektu

Tisková zpráva,v Brně 24. května 2016

Reporty z etap veřejné cyklotour Na kole dětem

Slavnostní prolog cyklotour 2016: Bruntál - Olomouc
7. ročník odstartován
1. Červen 2016
Nemohli jsme se dočkat. Ačkoliv španělští vědci přicházejí s tvrzením, že se z vesmíru pozvolna vytrácí čas,
připadalo nám to už jako věčnost. Josef Zimovčák i jeho věrná družina cyklistů poslední týdny i měsíce potili
doslova krev, pot a někteří možná dokonce slzy, aby hravě zvládli sedmý ročník cyklotour Na kole dětem, která
letos jakoby symbolicky zahajuje na Den dětí. Zraky a slechy všech, se dnes upíraly ku Bruntálu a jeho Mírovému
náměstí. Již v dopoledních hodinách bylo možno spatřit borce a borkyně v modrobílých dresech, kteří se sjížděli
ze všech koutů naší vlasti. Těsně před polednem byli vzorně sešikováni ve tvaru šišky před startovní vlajkou,
kterou zkušeně držel v paži ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Více: http://www.nakoledetem.cz/akce/cyklotour-2016-prolog

1. etapa: Olomouc – Horní Lideč
Po rovinách začaly kopce
2. Červen 2016
Probudili jsme se do vlažného slunečného rána a po vydatné snídani se už hrnuli ke svým karbonovým,
hliníkovým a v případě Josefa Zimovčáka železným strojům. Vítali jsme se s dalšími borci a do pelotonu se přidali
Honza Králík, Jiří Sušický alias Orel ze Zbuzan (náš elitní vrchař), Petr Vlček, Petr Koukal starší a Saša
Fedoročko. I přes tuto skutečnost posíláme manželovi Marcely, která zastupuje Dášu ležící v nemocnici vzkaz, že
jsme ji ubránili a manželství tedy nebylo nijak ohroženo. Na náměstí nás pozdravila ředitelka sdružení Šance
Herta Mihálová, která se stará o onkologicky nemocné děti. Z náměstí v Olomouci jsme odhodlaně vyrazili na
Přerov.

Více: http://www.nakoledetem.cz/akce/1-etapa-olomouc-horni-lidec

2. etapa: Valašské školní kritérium
Na Valachách se nám jelo krásně
3. Červen 2016
V Horní Lidči jsme se vyspali dorůžova. Ideální naladění na další den v sedle. Ráno u snídaně o uzených
klobáskách jsme zavzpomínali na předešlý hudební večer. Především nás zaujala vzpomínka na neznámého
cyklistu, který tančil tak vehementně, že jsme nad jeho kreacemi kroutili hlavami všemi směry. Ráno hýřil
optimismem, ostatně jako každé ráno. Hned u startu nás vyděsil čerstvý absolvent lékařské fakulty a kamarád z
pelotonu Zbyněk Vávra. Vypadal totiž, jako by ho někdo svlékl z kůže. Načež jsme vydechli úlevou – byly to jen
návleky na ruce takto potištěné. Vydali jsme se kolmo na Vlachovice, kde oficiálně začínala etapa.

Více: http://www.nakoledetem.cz/akce/2-etapa-valasske-skolni-kriterium

3. etapa: Horní Lideč - Strážnice
Na Slovácku nás vítali vřele
4. Červen 2016
Tak máme za sebou čtvrtý den cyklotour Na kole dětem, dnes jsme absolvovali třetí etapu. Po ránu jsme dosyta
posnídali a ani jsme se nenadáli, už jsme točili první ranní kilometry z Horní Lidče přes Bílé Karpaty, pěkně
nahoru a dolů. Za odměnu jsme si užili dlouhý a rychlý sjezd do Luhačovic. Chvíli jsme váhali, zda jsme ještě v
naší domovině nebo někde v Alpách, neboť nás překvapila cedule s varováním „Nebezpečný sjezd – 17 %“. To v
našich lučinách, sadech a hájích není příliš obvyklé.

Více: http://www.nakoledetem.cz/akce/3-etapa-horni-lidec-straznice

4. etapa: Strážnice - Rouchovany
V teple se po jižní Moravě jelo krásně
5. Červen 2016
A jsme na Vysočině. Vraťme se ale trochu v čase zpět, to je takto při psaní možné. Ráno jsme posnídali na
domově mládeže ve Strážnici, z jejího náměstí jsme v osm hodin odstartovali a frčeli Dolnomoravským úvalem na
Hodonín. Ráno se k nám připojil profesor Pavel Pafko. Je to muž z ocele. Na kole si přivodil fialové oko a
pochroumanou ruku, přesto se k nám přidal do houfu a celý den poctivě a hravě zajel. Na hodonínském náměstí
v tamním kostele měla malá děvčátka první svaté přijímání, doufáme však, že jsme jejich obřad naším
programem nijak nenarušili.

Více: http://www.nakoledetem.cz/akce/4-etapa-straznice-rouchovany

5. etapa: Rouchovany – Jindřichův Hradec
Přes Vysočinu až do jižních Čech
6. Červen 2016
V Rouchovanech na nás ráno čekala snídaně králů. Vše, co je možno konzumovat k snídani, bylo k mání. Všichni
se tedy nasytili nikoliv dopolosyta, ale zcela dosyta a vyrazili na kopcovatou etapu přes Vysočinu. Na startu v
Rouchovanech stála v pozoru celá místní základní škola. Jen co se peloton vydal na cestu, vrátili se žáci i učitelé
zpět k učivu. Dlouhý peloton se řítil na Jaroměřice nad Rokytnou, kde už v Komenského ulici přešlapoval starosta
Ing. Jaroslav Soukup společně s dámami Lucií Melánovou a Kateřinou Dyksínskou, které řídí místní kulturu a celý
program měly doslova pod palcem. Počasí bylo krásné a ještě krásnější byly úsměvy 110ti dětí z mateřské školy,
které přišly Josefa i ostatní borce pozdravit.

Více: http://www.nakoledetem.cz/akce/5-etapa-rouchovany-jindrichuv-hradec

6. etapa: Jindřichův Hradec - Sušice
Kolem Temelína jsme dojeli až do podhůří Šumavy
7. Červen 2016
Dnešní etapa byla slunečná. Slunce dnes dohánělo, co včera zameškalo, a tak jsou naši borci opět krásně
zbarvení do nachova. Přes Jindřicho Hradecko jsme prokličkovali mezi rybníky a dostali se do města na soutoku
Lužnice a Nežárky, do Veselí nad Lužnicí. Starosta RNDr. Ladislav Sýkora stál v pozoru a mával přijíždějícímu
pelotonu v čele s Josefem Zimovčákem. Dnes s námi jelo hned několik nových borců na vysoském kole, a tak byl
peloton velmi pestrý. Mažoretky při 1. ZŠ Blatské sídliště nám předvedly, že poslední týdny nedělaly nic, než
trénovaly pro tuto příležitost. Jejich vedoucí, vychovatelka a trenérka, Alena Hrádková jen spokojeně pokyvovala
hlavou.

Více: http://www.nakoledetem.cz/akce/6-etapa-jindrichuv-hradec-susice

7. etapa: Sušice – Mníšek pod Brdy
V doprovodu dětí ze Šumavy až do Mníšku
8. Červen 2016
A jak jsme řekli, tak bylo. Další slunečný den, slunce pražilo, opalovací krémy se natíraly po litrech, my se potili
po hektolitrech a pili jsme vody celé kubíky. Ráno v Sušici jsme se sešikovali na startu etapy, vzduchem zasvištěl
startovní prapor a mi svištěli na Horažďovice. A protože Josef Zimovčák, udavatel tempa, bohatě posnídal, šinuli
jsme si to jako žíznivá čára tak rychle, že jsme si v Rabí, pod stejnojmenou zříceninou, museli dávat vydýchávací
pauzu, neboť jsme jeli napřed a nechtěli jsme překvapit horažďovické příliš brzy. Tam již působil moderátor Petr
Mika a kousek opodál nedočkavě přešlapával starosta Michael Forman. Jen co bylo vše řečeno, nastoupili na
plac mažoretky ze souboru při ZŠ. Uznale jsme přikyvovali a než jsme se z jejich vystoupení vzpamatovali, už se
chystaly k akci žáci ZŠ Komenského. Ti zazářili s pohybovou cyklistickou kreací na písničku „Na kole“, to vše pod
vedení pana učitele Vojtěcha Hermana.

Více: http://www.nakoledetem.cz/akce/7-etapa-susice-mnisek-pod-brdy

8. etapa: Dobřichovice – Mšené-lázně
Na kole dětem Prahou
9. Červen 2016
Dnešní etapa byla lehce obávaná. Přeci jen, vydat se v pelotonu čítajícím desítky lidí hlavním městem, to chce
trochu kuráž. Cyklisté, včetně nových členů– profesora Jana Pirka a 15ti dětí ze ZŠ ve Velvarech, které přijely do
Dobřichovic autobusem, dnes prokázali, že technika jízdy na kole je u nich na vysoké úrovni. Dlažební kostky,
tramvajové koleje, všudepřítomní chodci, protijedoucí cyklisté jedoucí do práce, kteří neměli s pelotonem ani
kapku slitování i japonští turisté nemající pražádný pud sebezáchovy vrhající se přes zákaz policisty přes silnici.
Naštěstí díky polici České republiky, které patří velký dík, všichni projeli v klidu a pohodě. Na Praze 5 v parku
Portheimka nás čekal zástupce starosty Lukáš Herold a s ním i velmi milá vlídná Markéta Dohnalová, která se o
cyklisty postarala.

Více: http://www.nakoledetem.cz/akce/8-etapa-dobrichovice-msene-lazne

9. etapa: Lázeňská etapa Mšené-lázně – Zichovec
Na velikosti nezáleží ....
10. Červen 2016
Šviháci lázeňští, to jsme byli včera a dnes my, cyklisté v čele s Josefem Zimovčákem na cyklotour Na kole dětem.
Po noci v Lázních Mšené jsme královsky posnídali v místní jídelně. Modrobílé dresy se u pultíků s dobrotami
mísily s ostatními lázeňskými hosty, kterým očividně místní procedury náramně vyhovují. Všichni v dobré náladě,
ačkoliv jídelna byla doslova k prasknutí. Neodolali jsme a mnozí z nás posnídali (mimo jiné) výbornou krupicovou
kaši a zavzpomínali si tak na krásná dětská léta. Na startu etapy se rojily desítky cyklistů a startovní prapor
společně drželi elegán v nažehleném obleku – ředitel lázní pan František Och a pan starosta Josef Bíža. Doslova
jako jeden muž odstartovali etapu a smutně hleděli za cyklisty, povinnosti jim nedovolili se k nám přidat.

Více: http://www.nakoledetem.cz/akce/9-etapa-msene-lazne-zichovec-lazenska-etapa

10. etapa: Zichovec – Klášterec nad Ohří
Putování pelotonu je u konce
11. Červen 2016
Včerejší večer v pivovaru byl podle vyprávění několika účastníků více než vydařený. Celá banda cyklistů ještě
jednou děkuje pivovaru a panu starostovi za bezbřehou pohostinnost, které se nám dostávalo. Hned po startu
poslední etapy jsme zamířili na jedno velmi výjimečné místo, a sice do Panenského Týnce a jeho nedostavěného
gotického chrámu. V prostorách chrámu je velmi silná pozitivní zóna, jezdí sem plné autobusy turistů i lidí
nemocných, kteří zde čerpají energii. A tak jsme se také jeli podívat. A protože stále myslíme na našeho skvělého
kamaráda, Honzíka Bicka, vzpomínali jsme zde na něj a rozduněli pro něj mohutný aplaus, aby nás dobře slyšel a
věděl, že navždy zůstane v našich srdcích. Tím je Honza nesmrtelný. Ke svým kolům jsme se vraceli s úsměvem
na rtech a klidem v duši. Josef dnes dokonce nedupal tak do pedálů, jen nechal své vysoké kolo tiše příst a užívat
si závěrečnou etapu. A tak jsme dorazili do Loun, kde jsou domácí Vlčkovi. A protože byl zde dnes zároveň Den
záchranářů, všichni se jeli zachraňovat a na náměstí nebylo téměř živáčka.

Více: http://www.nakoledetem.cz/akce/10-etapa-zichovec-klasterec-nad-ohri

Na kole dětem posedmé: odškrtnuto
Na kole dětem poosmé: v pilné přípravě
1. Červenec 2016
Sedmý ročník veřejné cyklotour Na kole dětem je už minulostí. Za jedenáct dní ujeli naši borci cyklisté 1 301
kilometrů a 600 metrů, navštívili více jak šest desítek měst a obcí. Kolik jich projeli nebo minuli, to ani nelze
spočítat, stejně jako dojemné chvíle a milá setkání. Uronili několik litrů slz dojetí a mnoho hektolitrů potu, neboť
počasí nás obdarovalo vysokými teplotami a sluníčkem. Peloton včele s Josefem Zimovčákem na vysokém kole
čítá mnohdy i více než stovku natěšených cyklistů, přičemž skupina, která jede celou trasu, tvoří zhruba 25
nadšenců. Letošní ročník startoval v Bruntálu, pokračovali jsme přes Olomouc, navštívili Valašsko, tedy Horní
Lideč a Vlachovice, dále se cesta vinula na Strážnici, Rouchovany, Jindřichův Hradec, na úpatí šumavských
kopců jsme navštívili Sušici, pak se vydali na sever do Mníšku pod Brdy, přes Prahu dojeli do Mšených-Lázní a
přes Zichovec zakončili naše letošní přátelské putování v Klášterci nad Ohří. Kdo se jednou přidá do pelotonu,
těžko příště sedí doma. Pelotonem totiž poletuje jakási energie a síla, která všechny žene dál, vytváří skvělou
atmosféru a radost a přitom s přirozeností a jednoduchostí všechny prostupuje. Jak známo, zdraví si za peníze
koupit nelze, peníze na akci vybrané však mohou pomoci. Nadační fond Josefa Zimovčáka Na kole dětem vrací
děti do života. Děti, které absolvovaly náročnou onkologickou léčbu. Kdo má s touto nemocí alespoň malou
zkušenost, ví, o čem je řeč. Mnohdy se k nám děti po rekondičním pobytu hrazeným nadačním fondem přidají na
kole. Vidět jejich radost z bytí a z pohybu nás nabíjí chutí a radostí. Celá cyklotour by se nemohla odehrát bez
celé party skvěle sehraných lidí – manažerky, řidiči, fotograf, kameraman, moderátor, a další. Dále samozřejmě
cyklisté a naprosto nepostradatelná je policie ČR. Právě policisté nám klestí cestu rozvášněnými řidiči, umravňují
je a odsouvají do krajnic, zastavují křižovatky a dohlíží na hladký průjezd po celou dobu akce. Nešlo by to ovšem
ani bez shovívavosti všech řidičů, které jsme pozdrželi na jejich cestě. Díky všem, kdo přispěli a pokud jste tak
neučinili a rádi byste dodatečně, rozhodně není pozdě. Už teď se nemůžeme dočkat, až zase za rok uslyšíme
z Josefových úst – Do sedel!

Poděkování
Letošní veřejná cyklotour Na kole dětem se uskutečnila mezi Bruntálem a Kláštercem nad Ohří. Pro pořádek – už
tradičně jsme sbírali prostředky na rekondiční pobyty onkologicky nemocných dětí. Po opuštění nemocničních zdí
je čas na léčbu duše. Na to už je zdravotní pojištění krátké. Tady nastupuje projekt Josefa Zimovčáka – projet
republiku a pohnout dobré duše od severní Moravy po západní Čechy, aby přispěly na rekondiční pobyty. Platí,
že když onemocní dítě, je nemocná celá rodina. Vloni umožnily vybrané příspěvky rekondiční pobyt čtyřem
stovkám dětí s jejich nejbližšími. A letos? Byli jste ještě štědřejší. Proč? Protože dobrých lidí přibývá.
Ke zdaru přispěla řada okolností. Projekt podpořila společnost Škoda Auto, která poskytla doprovodné
automobily a přispěla i finančně a mnoho dalších nových sponzorů. Děkujeme za důvěru, která zavazuje.
Děkujeme všem, kteří se k tvrdému jádru cyklistů přidali na pár kilometrů nebo na celou etapu: starostové obcí,
jimiž jsme projížděli, žáci škol a jejich učitelé, koloběžkáři, ředitel městské policie, cyklista s podkolenní protézou,
extraligový hokejový rozhodčí, maminka s dcerkou, parta kolařů, klub historických velocipedistů, místní pan
doktor, vozíčkář na handbiku. Děkujeme dopravním policistům, kteří pomáhali a chránili. Když šlape stovka
kolečkářů v čele s Pepou Zimovčákem na vysokém kole, když projíždějí úzkými vlásenkami nebo centrem Brna
nebo Prahy, mají to hoši na mašinách těžší než my v sedlech. Provedli nás bezvadně. Děkujeme pánům
profesorům Pavlu Pafkovi a Janu Pirkovi, děkujeme docentu Jiřímu Vokurkovi, kteří s námi šlapali několik dnů, jak
jim to čas dovolil, stejně jako Petrovi a Gábině Koukalovým nebo trojnásobné krasojezdecké mistryni světa
Martině Štěpánkové Trnkové. Děkujeme všem, kteří nás vítali a rozmazlovali koláčky a vlídným přijetím. My, co
spolu jezdíme, nezapomeneme (mimo jiné) na moravské Podolí. Tamní vzpomínka na MVDr. Honzu Bicka, který
s námi vloni jel a dnes nás kontroluje shůry, nás zbavila slov.
Cyklotour je významná nejen výší vybraných prostředků, ale také tím, že nabízí lidem otevřít srdce. Není
podstatné, kolik kdo přidá do kasičky. Podstatné je, že těch, kdo jsou ochotni sáhnout do kapsy, je rok od roku
víc. Je to dobrá zpráva. Proto už teď připravujeme osmý ročník. Kvůli těm, kdo nás potřebují, a kvůli těm, kdo
vědí, že tu nejsou jen pro sebe.

Na kole dětem 2016 – veřejná cyklotour - fotogalerie
Vyrážíme….

Pomáháme…..

Poznáváme…

Sportujeme….

Na kole dětem s dětmi

Podpora projektu Na kole dětem – bez ní by to nešlo! Kraje, města, obce

Partneři, sponzoři….

Osobnosti….

Média, prezentace…….

Vřelost a otevřené srdce…….

Co bylo nejdůležitější? Bezpečně dojet do cíle! A to se povedlo díky Policii ČR.

Záštita projektu Na kole dětem 2016
Jiří Kejval- předseda Českého olympijského výboru, Miroslav Novák - hejtman
Moravskoslezského kraje, Mgr. Jiří Zimola - hejtman Jihočeského kraje, Ing. Petr Vokřál- primátor
statutárního města Brno, doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.- primátor statutárního města Olomouc,
Mgr. Vladimír Puchalský- primátor statutárního města Přerov, MUDr. Miroslav Adámek- primátor
statutárního města Zlín, Lenka Fojtíková- starostka obce Blatnice pod Svatým Antonínkem,
Mgr. Šárka Němečková- starostka městyse Katovice, Bc. Jana Rýpalová- starostka obce
Podolí, Mgr. Renata Smutná- starostka města Strážnice, Bc. Silvie Dolanská- starostka města
Vizovice, Ing. Petr Rys, MBA- starosta města Bruntál, Vladimír Bouček- starosta obce Čimelice,
Rostislav Mihel- starosta obce Drslavice, Zdeněk Kofent- starosta obce Družec, Ing. Martin
Křižan- starosta města Hluk, Mgr. Rudolf Seifert- starosta města Holešov, Ing. Michael Formanstarosta města Horažďovice, Josef Tkadlec- starosta obce Horní Lideč, Mgr. Roman Hozastarosta města Hulín, Ing. Stanislav Mrvka- starosta města Jindřichův Hradec, PaedDr. Jiří
Kulhánek- starosta města Kadaň, Ing. Štefan Drozd- starosta města Klášterec nad Ohří, Ivo
Kurhajec- starosta města Klecany, Ing. Josef Bíža- starosta obce Mšené- lázně, Vladimír Bláhastarosta města Nová Bystřice, Ing. Vladimír Černý- starosta obce Rouchovany, Ing. Jiří Rodstarosta města Sedlice, Ing. Hynek Blažek- starosta města Slavonice, Bc. Petr Mottl- starosta
města Sušice, Mgr. Milan Šnorek- starosta města Týn nad Vltavou, Mgr. Dalibor Horák- starosta
města Uničov, RNDr. Ladislav Sýkora- starosta města Veselí nad Lužnicí, Mgr. Radim Wolákstarosta města Velvary, Zdeněk Hověžák- starosta obce Vlachovice, Ing, Ivan Husák- starosta
obce Zichovec, Mgr. Roman Lebloch- místostarosta města Luhačovice, Ing. Petr Vránamístostarosta města Uherský Brod

Rekondiční pobyty
Pohádkový tábor Šance Olomouc
Včetně buchet a
PECIVÁLA :-)
V červenci navštívil Pepa
děti z Šance Olomouc
na Pohádkovém táboře.
A bylo to tam opravdu
jako v pohádce. Aby si to
mohly děti patřičně užít,
přispěl jim NF Na kole
dětem částkou 100 000
Kč. Pepa se jako vždy se
zapojil na pár hodin do
programu, nutno říci, že
role PECIVÁLA by mu
moc nešla. :-)

První slibované úsměvy
Návštěva v Horní
Bečvě
První předané penízky
už vyloudily úsměvy na
tváři dětem léčeným
v nemocnici v Ostravě.
Díky stotisícúm, které
Pepa předal Haimě
Ostrava
se
mohl
uskutečnit pobyt dětí po
náročné
onkologické
léčbě v Horní Bečvě
v Beskydech. Aby se
Pepa přesvědčil, že jsou
děti spokojené, jel je
dnes osobně navštívit.
Bylo to pro ně malé
překvapení. Někteří už
se s ním setkali v minulých letech, takže ho dobře znají. Jak nám vysvětlila Míša,
hlavní organizátorka pobytu, je pro děti čerstvě po léčbě velmi motivující, když vidí,
že jiné děti, které prodělaly stejná traumata, jsou již dnes úplně v pohodě, sportují a
hrají si naprosto bez omezení.

Přednášky ve školách
V roce 2016 probíhaly přednášky Josefa Zimovčáka ve školách. Stále více škol se
zapojuje do projektu Děti pomáhají dětem!

Nejen mistr světa
Josef Zimovčák- patron školy Svatobořice-Mistřín
15. Září 2016
Před šestnácti lety se stal patronem naší školy pan Josef Zimovčák. Od té doby se stal Pepa nejen
patronem ale pro mnoho z nás i sportovním a životním vzorem. Účastní se mnoha akcí školy a třeba
vyhlašování nejlepších sportovců školy si bez jeho účasti už ani nedovedeme představit. Závod do
vrchu o Putovní pohár Josefa Zimovčáka letos oslavil svůj ji třináctý ročník. I ti nejmenší závodníci
jsou pyšní, když jim na krk pověsí medaili Pepa. Kromě podpory našich žáků při sportovních akcích
pro žáky pořádá řadu besed. Většina z nich je iniciována zejména jeho sportovními úspěchy a sluší se
říci i to, že pro mnoho dětí je díky svému přístupu k nim i jejich kamarádem. Pepa nás dokázal oslovit
zejména projektem Na kole dětem, kdy v roce 2012 jednu etapu dobročinné cyklotour zakončil ve
Svatobořicích –Mistříně. Bylo krásné sledovat, jak i ti nejmenší chtějí pomoci nemocným dětem a
přinesou třeba jen pár drobných z pokladničky. Naše škola tradičně pořádá velikonoční a vánoční
výstavy a ani tam Pepa nemůže chybět….a víte, kde je dnes? Vyrazil s nejlepšími sportovci naší školy
po cyklostezkách v okolí Kroměříže na trasu dlouhou třicet pět kilometrů. Děkujeme a doufáme, že
naše přátelství v běhu času obstojí a že pro nás pan Josef Zimovčák bude i nadále inspirací.
ZŠ Svatobořice-Mistřín

Partnerské akce - fundraising
Novoroční vyjížďka Brnem
Leden 2016

Veletrh Region Tour
Leden 2016

Vrchařská koruna Valašska
Březen 2016

Inline Megatest 2016 v Brně
Duben 2016

Benefiční táborák v Uherském Brodě
Duben 2016

Z VELIN NA KOLE DĚTEM
Květen 2016

Konec školního roku ve Svatobořicích-Mistříně
Červen 2016

Na kole dětem v Lednicko-Valtickém areále
Červenec 2016

Cyklo tour Lužice – Isdes
Červenec 2016

Metrostav Handy cyklomaraton
Srpen 2016

Na kole dětem Žďárskými vrchy
Srpen 2016

Okolo Malé Hané
Srpen 2016

Na kole dětem Vysočinou
Září 2016

Škoda Classic tour
Září 2016

Brno - Praděd - Brno 2016
Září 2016

Svatováclavský běh Blažovice
Září 2016

SportLife BRNO 2016
Listopad 2016

Vánoční setkání v Praze
Prosinec 2016

Poslední kilometr v Kyjově
Prosinec 2016

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 2016

472 100,- Kč

Využití:
HAIMA Praha, o.s.- rekondiční pobyty
Dar Erika – rekondiční pobyt

50 000,- Kč
50 000,- Kč

Sluneční paprsek, o.s.- rekondiční pobyty

150 000,- Kč

Krtek – nadační fond dětské onkologie

100 000,- Kč

Šance Olomouc – o. s. – rekondiční pobyty

100 000,- Kč

5. FINANČNÍ PROSTŘEDKY NF NA KOLE DĚTEM

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2016
NA KOLE DĚTEM
Nadační fond
IČO 292 35 715
Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu:

Sestavila:

28.06.2017
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:
x Nadační fond
Vymezení účely, pro který byla účetní jednotka zřízena
x 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 1.1.2016 do 31.12.2016,
rozvahovým dnem je 31.12.2016
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 oceňování u majetku vlastní výroby:
a) zásoby vlastní výroby účetní jednotka nemá
b) hmotný a nehmotný majetek vlastní výroby, účetní jednotka nemá
Způsob stanovení reprodukční ceny:
x účetní jednotka reprodukční cenu nepoužila
Metoda účtování zásob a druhy vedlejších pořizovacích nákladů:
x zásoby účetní jednotka nemá
Způsob stanovení opravných položek:
x opravné položky k pohledávkám nebyly tvořeny,
Způsob sestavení odpisového plánu (oprávky majetku):
x účetní jednotka neeviduje žádný dlouhodobý majetek.
Způsob přepočtu cizích měn na Kč:
x byly použity cizí měny a byl použit kurz ČNB dnem účetního případu
Způsob ocenění cenných papírů a derivátů (reálná cena, ekvivalence, opravná položka) :
x účetní jednotka nemá cenné papíry

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
x 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
x změny nenastaly
Informace o zaměstnancích
x účetní jednotka neměla zaměstnance
Cizí majetek uvedený v rozvaze
x Účetní jednotka nemá
Finanční leasing majetku společnosti (tis. Kč)
x Účetní jednotka nemá majetek na leasing
Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za období
x Účetní jednotka nemá žádný dlouhodobý majetek
Pohledávky k rozvahovému dni
v tis. Kč
minulý rok
běžný rok
x Pohledávky celkem
175
25
x pohledávky po lhůtě splatnosti
0
0
Závazky k rozvahovému dni
v tis. Kč
minulý rok
běžný rok
x Závazky celkem
0
0
x Závazky po lhůtě splatnosti
0
0
x Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
nezaměstnanosti, zdravotní pojištění – účetní jednotka nemá,
Odložená daň
x Účetní jednotka nemá titul pro účtování o odložené dani
Zákonné a ostatní rezervy
x Účetní jednotka nemá vytvořenu žádnou rezervu.
Dlouhodobé úvěry vč. úrokových sazeb
x 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
x v roce 2016 byl dosažen výsledek hospodaření ve výši -60.347 Kč., ztráta byla
financována ze zisku minulého roku, daňová úleva nebyla využita
Investiční a provozní dotace
x Účetní jednotka neměla

Přijaté dary v roce 2016 byly ve výši 1.121.967 Kč
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Město Sušice
Město Rýmařov
Město Uherský Brod
Město Mníšek pod Brdy
Statutární město Přerov
Nadace ČEZ
Město Luhačovice
Město Hluk
Město Nová Bystřice
Město Uničov
Kraj Vysočina
Město Horažďovice
Město Týn nad Vltavou
Obec Horní Lideč
Město Jindřichův Hradec
Dřevovýroba Praděd s.r.o.
SportObchod.cz s.r.o.
Obec Štítná nad Vláří-Popov
město Slavičín
Obec Nedašov
Valašskokloboucké služby s.r.o.
ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.
Klub česko-francouzského partnerství Lužice, z. s.
VORLÍČEK-PLAST s.r.o.
Obec Zichovec
1. Zichovecká s.r.o.
Občané Zichovce
Obec Horní Lideč
Obec Vlachovice
Škurková Věra
LINET - INVEST spol. s r.o.
HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
Hrnčiřík Tomáš
SELU ENERGY, s.r.o.
ALFA CHROM servis s.r.o.
Lužice - ISDES 2016
AUTO - Evžen Myslivec s.r.o.
LUTES s.r.o.
MetLife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku
Obec Rouchovany
Město Třešť
MetLife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku
Římskokatolická farnost Vlachovice
HOCHTIEF CZ a. s.
Město Klecany
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Včelí věci s.r.o.
Obec Drslavice
QUALIFORM, a.s.

200 000
10 000
3 000
30 000
2 500
20 000
200 000
10 000
5 000
10 000
5 000
10 000
5 000
5 000
10 000
5 000
10 000
10 450
5 000
5 000
5 000
3 000
10 000
7 000
5 000
10 000
10 000
10 000
22 500
58 500
10 000
10 000
30 000
4 000
20 000
10 000
12 517
10 000
10 000
30 500
10 000
7 000
100 000
5 000
50 000
10 000
70 000
1 000
5 000
15 000

Odeslané dary v roce 2016 byly ve výši 778.741 Kč
HAIMA Ostrava, o.s.
HAIMA PRAHA, o.s.
Kateřina Říhová dar
Onkol. Léčba Nik. Vernerová
Nadační fond dětské onkologie Krtek
ŠANCE Olomouc o.s.
Rodinné rekondiční pobyty

150 000
100 000
22 000
30 000
350 000
50 000
76 741

Náklady roku 2016 byly ve výši 386.420 Kč, v tom jsou zahrnuty náklady na reklamní
předměty ve výši 72.690, reklamní a organizační služby ve výši 308.341 Kč, poštovné a
bankovní poplatky ve výši 4.100 Kč a kurzové rozdíly 1.289 Kč.

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména
rozdělení zisku.
x

Výsledek roku 2015 ve výši -29.624 Kč byl na základě rozhodnutí správní rady
převeden do jmění nadačního fondu.

