Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka

Výroční zpráva 2015

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 2015 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 2015 byla veřejná cyklotour
napříč Českou republikou a dále mnoho fundraisingových akcí.

Pomáháme!
Sportujeme!
Poznáváme!
Veřejná
cyklotour
Na kole dětem napříč Českou republikou má za sebou šestý ročník.

Tradiční a oblíbená veřejná charitativní cyklotour Na kole dětem má na programu
6. ročník. Ve dnech 3. - 13. června vyrazil Josef Zimovčák a peloton cyklistů na
etapovou cyklojízdu, která v tomto ročníku opět křižovala území České republiky.
K cyklotour, jejíž hlavním cílem bylo získání finančních prostředků na pomoc a
podporu onkologicky nemocných dětí, se jako obvykle přidala i celá řada známých
osobností. V pelotonu nechyběl Prof. Pavel Pafko, Prof. Jan Pirk, ultramaratonci Jiří
Hledík
a Svaťa Božák, který jako jediný Čech zdolal RAAM, badmintonista Petr Koukal,
sportovní komentátor Petr Vichnar a řada dalších. Přidat se mohl každý, na kousek,
jednu etapu nebo celou trasu. V partnerských městech, v nichž peloton zastavil, na
všechny zúčastněné čekalo vřelé přivítání společně s bohatým doprovodným
programem. Na bezpečnost pelotonu po celé trase jako vždy dohlížela Policie ČR.
,,Šestý ročník cyklotour Na kole dětem navázal na předešlé ročníky. ,,Nastavený
model se zkrátka osvědčil, jen množství partnerských měst a zajímavých míst na
našem území bylo více, počet účastníků byl podstatně vyšší. Podařilo se v široké
míře zapojit do pelotonu děti z mnoha škol. Deseti etapová jízda, které měla délku
neuvěřitelných 1358 km, byla zahájena tradičně v Aši. Peloton projel 365 městy
a obcemi. Některá místa jsme navštívíli poprvé, někde jsme byli. Doprovod pelotonu
Policií ČR po celou dobu tour bylo již samozřejmostí.“ shrnuje koordinátorka akce
Martina Střížová
,,Lidé se nás stále nevěřícně ptali, jestli se mohou přidat. Ano, přidat se mohl každý!
Na kousek, jednu etapu, nebo celou trasu.“ říká druhá koordinátorka Iveta
Trubirohová. ,,Atmosféru v pelotonu je potřeba nasát. Byla to nejen sportovní, ale
také společenská událost. Lidé zjistili, jak je jednoduché udělat něco pro sebe a
zároveň tím pomoci někomu jinému.“ popisuje smysl projektu Josef Zimovčák, patron
celé akce. „Aby nedošlo k zevšednění akce, bylo třeba šestý ročník něčím přece jen
odlišit. Loňský ročník jsem neplánovaně zpestři já svým pádem v první etapě, letos
tour oživil sňatek. Ve druhé etapě se oženil náš člen týmu, sám onkologický pacient
Honza Bicek. Bylo to nečekané překvapení pro všechny zúčastněné.“ dodává lídr
pelotonu. „V loňském roce se podařilo získat na konto NF Na kole dětem bezmála
milion korun, které byly využity na financovíní rekondičních pobytů dětí z celé
republiky, léčených na onkologických klinikách v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci.
Letos ještě není konec roku a už víme, že částka bude bohatě překročena.“

Tisková zpráva 15. 6. 2015

Reporty z etap Na kole dětem
Slavnostní prolog cyklotour 2015: Aš - Toužim
Krásné počasí připravilo půdu pro Na kole dětem 2015
3. Červen 2015
Je možné říci, že se stalo neoddiskutovatelnou tradicí, sledovat v první polovině června na českých silnicích
Josefa Zimovčáka na vysokém kole a jeho tým při charitativní cyklojízdě Na kole dětem. I letos se zraky všech
příčetných obyvatel České republiky i řady cizozemců upírají na silnice druhé, třetí, čtvrté i vyšších tříd, hrajících
minimálně padesáti odstíny šedi, rok od roku je ostatně odstínů více. Josef s postupujícím věkem ztrácí ostych a
obavu o použitelnost svých kumpánů na silničních a horských kolech pro další etapy a tak můžeme ve stoupáních
pozorovat skupinu nebezpečně funících a rudolících sportovců. Okoloprojíždějící automobilisté blednou strachy
při pohledu na krocaní nach v obličejích Josefova doprovodu. Pokud se připojí skupina dětí, Josef samozřejmě
zvolní a nechá děti vychutnat si jízdu v pelotonu a svůj doprovod odkrvit bělma hrozivě vyvalených bulv a setřít
zpěněná chříp

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/slavnostni-prolog-cyklotour-2015-touzim

1. etapa: Toužim - Zbuzany 132km
Překvapivé vyvrcholení etapy do Zbuzan - sňatek v pelotonu
4. Červen 2015
V Toužimi ještě ani jeden kohout nerozlepil oči a peloton Na kole dětem se již trousil na snídani. Tak brzký start
nečekali ani ti nejostřílenější mazáci. Potemnělou jídelnou se neslo nespokojené brblání. Borci jsou zvyklí po
dojezdu mnohdy do pozdních večerních hodin regenerovat a ráno tráví rádi v říši snů, nezvykle brzký start, jehož
příčina nebyla známá, je proto lehce rozladil. Na náměstí si již pozice budoval početný zástup místních cyklistů a
proto se nálada pozvolna zlepšovala. Starosta Alexandr Žák, v sednoucím dresu, s vizáží rozeného vrchaře,
pravicí konejšil své netrpělivé silniční kolo a v levici třímal startovní prapor. Lehce po sedmé ranní mávnul a
peloton Josefa Zimovčáka vmžiku zmizel z náměstí. Zvlněný terén ve směru na Podbořany nedělal borcům, ani
početným borkyním, problém. Silnice byly mnohde obsypány davy dětí, jejichž extatické výrazy při spatření
Josefova vysokého kola může náš velectěný čtenář sledovat v přiložené fotogalerii. Ivo Dvořák prostě umí mačkat
spoušť v pravý okamžik.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/1-etapa-touzim-zbuzany-132km

2. etapa: Zbuzany - Mšené-lázně 123km
Za krásného červnového počasí se peloton přesunul do líbezných lázní
5. Červen 2015
Po krátké noci (poslední svatebčané hlaholili v okolí Zbuzan téměř do kuropění) se gulášem posílení sportovci
sešikovali k ostrému startu pod velením paní starostové Pavči Sušické. Ta, třímajíc prapor v jistých pažích, velela
k odjezdu a doprovázela Josefa a jeho tým početnými úsměvy a při pohledu na vzdalující se záda svého
manžela, starosty, zamáčkla jednu slzu. Josef, pln dojmů z večerní oslavy, popustil svým nohám uzdu a peloton
měl hned od začátku starosti. V kvapíkovém tempu se cyklisté mihli Roztoky u Prahy a zakotvili v městském
muzeu, vrhajíc se v šicích do tamní kavárny na excelentní espresso. Tomu všemu přihlížel také pan
místostarosta Tomáš Novotný , obdržel plaketu a povzbudil cyklisty do dalších kilometrů. Mezi Roztoky a Kralupy
nad Vltavou se jelo a jelo.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/2-etapa-zbuzany-msene-lazne-123km

3. etapa: Mšené-lázně - Tanvald 143km
Vedro a Jizerské hory prověřily zdatnost cyklistů
6. Červen 2015

Sobotní ráno slibovalo horký den. Lázenští hosté se při snídani proplétali s odhodlanými cyklisty a starosta Josef
Bíža v lehké košili a slavnostní náladě byl připraven vyslat Josefa a jeho peloton vstříc dalším kilometrům.
Slavnostní start si nenechala ujít ani řada dosyta najedených hostů a mnozí by jistě rádi vyměnili květinovou
masáž a voskové zábaly v místním balneu za solidní lehce oprýskanou skládačku, aby mohli Josefa a jeho
vrchaře prověřit hned v prvním stoupání na Charvatce. Po silnicích projektovaných dle vystřelené kulky, jejichž
přímka se v dálce ztrácí v mlžném oparu, se peloton pohyboval místy, kde se psaly dějiny národa českého, v
okolí posvátné hory Říp, úrodnými pláněmi, které praotec se svými lechy vyrval divočině z náruče a proměnil je v
zemi mlékem a strdím oplývající.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/3-etapa-msene-lazne-tanvald-143km

4. etapa: Kořenov - Veliny 134km
Z hor do nížiny aneb nad očekavání vřelé přijetí ve Velinách
7. Červen 2015
Ráno se cyklista v Kořenově vykloní z okna, na jedné straně Jizerské hory a na druhé Krkonoše, oba hvozdy
porostlé masivy v mlžném oparu. Čerstvý vánek čechral zbývající vlasy na hlavě Pepy Bergera, který byl dnešním
vedoucím etapy. Jen co navlékl žlutou vestičku, hlas mu zhrubnul, rysy zpřísněly, očima obsáhl všechny hranice
všehomíra. Početný peloton hned stavěl do latě, až cyklistům tuhly úsměvy. Hrozil žlutými a červenými kartami,
ba dokonce i exkomunikací a mezi mocnými sosnami ševelila ozvěna trestu smrti. Pro vysvětlení je zapotřebí
uvést, že vedoucí (lídr) dne je letošní novinkou, čestnou funkcí, náležející pouze těm nejzkušenějším. Veze žlutou
vestu a píšťalku a udržuje peloton v pohotovosti. Cyklistů je rok od roku více, myšlenka rezonuje mezi lidem a
mnozí tahají z kůlen své prachem zapadlé stroje, olejničkou uvádějí do provozuschopného stavu zatuhlá táhla a
pastorky, mění rzí porostlé řetězy za nové a připojují se k pelotonu Na kole dětem. Dav je poté nutno koordinovat,
udržovat při pravé krajnici, nahánět do uliček měst a šikovat před startem. Lídr musí mít nastudovanou trasu,
ideálně také projetou na kole, musí aktualizovat uzavírky a objížďky. To je práce lídra dne, dnes tedy Pepy
Bergera, který převzal vytahanou vestičku od Petra Vlčka.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/4-etapa-korenov-veliny-134km

5. etapa: Veliny - Humpolec 123km
Peloton Na kole dětem vtrhnul na Vysočinu
8. Červen 2015
Po krátké noci se lídr dne Ivan Burkert probudil ve skvělé náladě. Od prvního ptačího pípnutí se táborem Mlýnek
rozléhal jeho hromový, motivující hlas. Již v nočních hodinách prověřoval morálku svých podřízených
namátkovým vstupem do jednotlivých ubikací. Ráno se velinské kuchařky opět předháněly ve výrobě kulinářských
třaskavin a stoly byly plně obtěžkány chlebíčky, rohlíčky, uzeninou, ba i skvělou vánočkou. Jen neradi opouštěli
cyklisté toto útulné místo v lůně přírody, dá se říci, že začalo klíčit nejedno pěkné přátelství. Povinnosti však
volaly a Ivan šikoval peloton ke startu před kostelem. Startovním praporem zamával pan farář Mgr. Jan Kunert,
předtím pronesl krásnou řeč a poté naskočil na své kolo ověšené brašnami a včlenil se do pelotonu.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/5-etapa-veliny-humpolec-123km

6. etapa: Humpolec - Třebíč 124km
Cyklotour přináší radost a dětský smích ve větru i dešti
9. Červen 2015
Včerejší vedoucí Ivan Burkert se nenechal zahanbit a jako správný vůdce obstaral kulturní seanci na večer v
Humpolci. Na plovárnu se začaly nenápadně trousit osoby s hudebními nástroji a během stmívání vykvetlo
seskupení Mokrý kytary. Hráli famózně. Jejich název však zřejmě dráždí Poseidóna, protože brzy poté, co hrábli
do strun, se nad západem objevila temná stěna kumulonimbů, zvedl se větřík a před půlnocí bylo sezení
rozehnáno prudkou bouří s bohatým deštěm. Blesk střídal hrom, rachocení jako na frontové linii. Vzhledem k
dnešní kondici cyklistů to však nebylo zřejmě úplně na škodu. Ráno jsme se probudili do sychravého dne, vlhko
se plížilo ulicemi Humpolce a na náměstí se až na pár odvážlivců nikdo příliš dlouho nezdržoval.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/6-etapa-humpolec-trebic-124km

7. etapa: Třebíč - Brno 131km
Kdo chce poznat ryzí člověčinu, musí do Rouchovan
10. Červen 2015
Na náměstí v Třebíči byli ráno k vidění dva Zimovčáci. Nebojte se, přes noc nedošlo ke klonování Josefa, přidal
se k nám totiž jeho bratr Jiří. A naskočil do pelotonu rovnýma nohama, zhurta zpříma do žluté vesty lídra etapy.
Dnes neměl rozhodně jednoduchý úkol, neboť několik úseků vede po rušných komunikacích a to bude vyžadovat
přísnou kázeň. Jiří pojal svou roli svědomitě, cyklisty seznámil s každou zatáčkou, ba dokonce i obrubníkem.
Slavnostní start obstarali snad všichni pracovníci městského úřadu a krátce po osmé hodině již opět početný
peloton opouštěl Třebíč. Dnešní etapa je namotaná členitě západně od Brna, nevede zpříma, ale vlní se jako had
partnerskými městy. Prvním byly Moravské Budějovice.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/7-etapa-trebic-brno-131km

8. etapa: Slavkov u Brna - Valašské Klobouky 145km
Krásné skutky byly k vidění na Valašsku
11. Červen 2015
Nad Slavkovem se po ráno honily altokumuly, nad nimi bohatě prosvítalo blankytné nebe, na obzoru se rýsoval
krásný letní den. Dnes početný peloton se před startem sešikoval na schodech před zámkem a vyčkal na mávnutí
startovacím praporem, provedené panem starostou. Část první etapy s námi jel i již po ránu brunátný a opocený,
v dobré formě se nacházející, pilot drezíny (repliky stroje barona von Draise z roku 1817) Ivan Křivánek. Borce
hned na úvod čekal Žďánický les se svými oblými vrcholky a strmými stoupáními. Všichni jsou však již solidně
rozjetí a proto jim tento masiv nečinil potíže. Josef je letos ve vynikající formě, což nám každý den dokazuje svým
urputným způsobem. Večer vždy sestoupí z vysokého kola, dle vlastních slov má sice pozadí jako pavián (tento
fakt pisatel neověřil), ale je schopen obíhat přískoky jednotlivé stoly při večeři a živě diskutovat se znavenými
soudruhy, kteří mnohdy jen s obtížemi ovládají své laktátem zaplavené údy. Za hodinu po startu se již peloton
plížil obcí Žďánice. Místní připravili pod taktovkou pana místostarosty Mgr.Miroslava Procházky milé uvítání,
pozdravit nás přišla snad celá základní škola, děti vyvolávaly své učitele, aby prokázali odvahu a svezli se na
vysokém kole.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/8-etapa-slavkov-u-brna-valasske-klobouky-145km

9. etapa: Valašské Klobouky - Kopřivnice 120km
Cyklotour míří do finiše, obyvatelé Beskyd pomáhají onkologicky nemocným dětem
12. Červen 2015
Blížila se snídaně a v údolí Senice v Horní Lidči ustal hromový chrapot vycházející z oblasti nosohltanu Petra
Vlčka. Jeho spolunocležníci mátožně vytahovali své matrace z koupelen a jiných odlehlých míst a vybírali z uší
zbytky špuntů. Dorůžova vyspaný Vlčák nezahálel a ihned se vrhnul na kontrolu ústrojové kázně, tedy správné
orientace ponožek vlajkou dovnitř. Slunce také nelenilo a hned od rána vysoušelo meze a nutilo obojživelníky
trávit den pod hladinami vodních toků. Dnešní lídr Jirka Dlabač kázal před nastoupeným pelotonem a hasičským
sborem na místě startu ve Valašských Kloboukách. Hrozil kopci, požadoval přísnou morálku a pevné odhodlání.
Na poslední chvíli dorazili ještě čtyři posily v reflexních dresech, empatie našeho vůdce jim umožnila vše v klidu
připravit a včlenit se do pelotonu. Poté jsme se již vydali zdolávat beskydské vrcholky. Start odmával velitel
hasičského záchranného sboru, kladl důraz na výkon. Čekalo nás drsné stoupání na Loučku a Josef se hned od
rána koupal v potu, zatínal bolavé svaly a nutil svůj velociped k poslušnosti. Na vrcholu lídr Jirka zorganizoval
lehce desintegrovaný útvar do shluku, borci lapali po dechu jako pulci ve vysychající louži

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/9-etapa-valasske-klobouky-koprivnice-120km

10. etapa: Kopřivnice - Bruntál 128km
Letošní cyklotour zakončena rekordním příspěvkem od firem z Bruntálska
13. Červen 2015
Před startem v Kopřivnici ukazoval teploměr 25 stupňů a vzhledem k časné ranní době se dal očekávat
nefalšovaný pařák. Etapu přišel odstartovat, kdo jiný, než Karel Loprais- Mister Dakar, modla všech řidičů
kamionů, kteří brázdí české asfaltky a přitom sní o písečných dunách a vyprahlých kaňonech. Početný peloton se
vydal na rozpálené silnice a hnal se na Frýdek-Místek. Vězte, milí přátelé, cyklotour by se nemohla uskutečnit,

nebýt organizačních schopností Martiny Střížové a Ivety Trubirohové, které z jednotlivých tupě šlapajících bytostí
modelují soudržný celek, soustřeďují jej v hotelích a pensionech, zásobují přísunem živin a informací, ženou na
start a odráží nápor rozvášněných obdivovatelů. Zásadní postavou je také Pavel Michálek, který řídí dodávku a
mění Josefovi kola podle konfigurace terénu, večer jej důkladnou masáží upraví do použitelného stavu na další
den, dále řídí policii, uklidňuje její příslušníky, platí jim kávu a mocným hlasem staví do latě neukázněné. Druhým
řidičem a mužem pro všechno je Zdeněk Lorenc, klidná síla, sportovec tělem i duší. Novinářské auto s přehledem
řídili Jaroslav Stříž a Petr Burian, tento úkol vyžaduje zkušené řidiče, protože auto se pohybuje stále kolem
pelotonu, motá se v bezprostřední blízkosti cyklistů, z oken navíc visí za nohy fotograf a kameraman. Tím jsme se
plynule dostali k mediální sekci. Nádherné fotografie zhotovuje Ivo Dvořák z Brna, známý brněnský hipster a
milovník kaváren. To on přibližuje cyklotour do obývacích pokojů a pracoven široké veřejnosti a je naprosto
nepostradatelnou součástí projektu. Vedle něj vyrůstá mladý nadějný kameraman Michal Michálek, kterého
můžete spatřit pobíhajícího okolo pelotonu, vykloněného z okna auta, opásaného speciálním korzetem na
stabilizaci obrazu. Naběhá za den značné vzdálenosti a jistě v něm klíčí vášeň pro vytrvalostní sporty. Již v
minulých příspěvcích jsme zmiňovali zásadní úlohu tria herců z divadla Kamarádi, Vojty Polanského, Dáši
Hlaváčkové a Jirky Látala. Ti tvoří štít, o který se rozbíjí vlny zájmu veřejnosti na náměstích a jiných
prostranstvích, kojí zálibu dětí v baloncích a suvenýrech, celý průběh cyklotour vtipně moderují a podstatným
způsobem ovlivňují ochotu lidí sáhnout do kapsy, vytáhnout měšec z vepřovice, zacinkat mincemi a nezištně je
věnovat na dobročinnost. Lidské dobročinnosti bychom zde měli vystavět pomník, protože i přes všeobecnou
náladu ve společnosti, "vzory" z nejvyšších pater politiky, kde se lidé nestydí přijímat milionové "dárky" v podobě
luxusního zboží a šperků, kde se pomoc bližním pěstuje pouze v případě z ní plynoucího zlepšení PR a osobního
prospěchu, odkud jsou lidé skrytě nabádáni k vzájemné řevnivosti a hrabivosti, vzdor tomu všemu je mezi námi
moře lidí, kteří rádi pomohou, ač sami mají hluboko do kapsy a na své živobytí si vydělávají tvrdě a poctivě. O
tom jsme se během naší pouti mnohokrát přesvědčili, nejvřelejší momenty a nejdojemnější situace bylo možno
zažít v malých obcích, v krajích s vyšší nezaměstnaností, v místech, kde lidé o přežití museli vždy v minulosti
bojovat s velkým úsilím. Doufejme, že se tato zdravá občanská společnost udrží a v budoucnosti rozroste, vytvoří
se autonomní síť lidí, kteří si vzájemně pomohou, budou dbát o veřejný prostor, nezávisle na státních institucích a
prospěchářské politice. Zdravá společnost se pozná podle toho, jak jsou její členové schopni a ochotni pečovat o
ty nejslabší, o seniory, znevýhodněné, utlačované, menšiny a nemocné. Nemocné děti jsou tou vůbec
nejzranitelnější součástí lidského společenství a je nezbytné je zahrnovat veškerou péčí. A o to právě v tomto
projektu jde, to si dal za cíl pan Josef Zimovčák, když chtěl spojit své mimořádné sportovní výkony s prospěšnou
věcí. A to, že se k němu přidávají lidé, které můžete v pelotonu vidět, ryzí charaktery a do posledního cyklisty
jedinečné osobnosti, je známkou kvality. V pelotonu jsou všichni přátelé, nezazní zde křivé slovo a celé
desetidenní putování je karnevalem dobré nálady a pozitivní energie. To je také jeden z důvodů, proč se všichni
rádi každoročně přidáváme.
Je zapotřebí také poděkovat policejním složkám, jak dopravním policistům, kteří nám proráží cestu a kryjí záda,
tak městským policiím, které asistují při průjezdech městy. Bez nich by naplnění časového harmonogramu bylo
nemožné a naše bezpečnost ohrožena.
Ve Frýdku-Místku se ujal hostitelské funkce náměstek primátora Pavel Machala. Neváhal a vyšplhal na vysoké
kolo, na kterém se nechal vyfotografovat s certifikátem. Další zastávkou dnešní etapy byly Klimkovice. Pouštním
klimatem sužovaná severní Morava dýchala horkým dechem, v kašně se chladilo pití a kamenný rudoarmějec
držíc v rukou padlého druha vyčítavým žíznivým pohledem přehlížel dav. Vřele nás přivítal pan místostarosta
Jakub Unucka a spousta dětí. V pelotonu proháněla borce jezdkyně na koloběžce Šárka Waldhauserová, která
zvládla přes 100 kilometrů v tempu nikoliv plíživém. Na zámku nás uvítala bývalá miss a současná starostka obce
Kravaře Monika Brzesková, rozená Žídková. Taktéž zapózovala na vysokém kole. Nádvořím rejdily mažoretky,
mladší i starší, z party zvané Čtyřlístek, ke kázni a disciplíně vycepované Dagmar Haufarovou. Za obcí Kravaře
došel bývalé miss dech a z původního předsevzetí zbyly trosky. Náš peloton svištěl prašnou cyklostezkou,
cyklisté byli osmahnuti doruda. Pod taktovkou lídra dne Michala Klimeše jsme se ocitli na náměstí v Opavě, kde
odpolední větřík proháněl několik kelímků od piva, po lidech či jiných bytostech z živočišné říše nebylo ani stopy.
Pouze pan náměstek primátora Mgr.Dalibor Halátek, v obleku s vázankou a skládačkou, na které je svezení
dozajista řeholí, vítal Josefa a všechny zpařené cyklisty. V tomto kostýmu a na tomto stroji nás dokázal
doprovodit kus cesty, nechtěl bych poté být v jeho kůži a rozhodně nelze závidět jeho kravatě. To už se trasa
povážlivě zvedala, kopce Jeseníků se hrozivě tyčily, vedro kulminovalo, starosta Bruntálu Petr Rys, který letos
ujel 250 kilometrů ožil v předtuše své domoviny. Cyklisté mrskali znavenými pohledy směrem k chladivým vodám
Slezské Harty, na občany líně se rochnící na mělčině. Na bruntálském náměstí, v cíli letošní cyklotour Na kole
dětem, již čekal uvítací výbor složený z místních občanů, částečně se prohánějících na koloběžkách, vojenské
jazzové kapely a místních podnikatelů. Ti nám připravili neskutečný závěr, místní firmy a živnostníci přispěli
nadačnímu fondu na výzvu pana starosty Petra Ryse a Václava Jízdného, neuvěřitelnou částkou 165 tisíc
českých korun. Opět se potvrdil již zmiňovaný fakt, srdce na pravém místě mají lidé z hor a menších obcí.
Letošní cyklotour je u konce, závěrečné bilancování jsme provedli v tradiční restauraci Zlatá hvězda v Bruntále,
nad výbornou večeří, zamyšlení nad krásným projevem duše projektu Josefa Zimovčáka. Se čtenáři našich
stránek se loučí dopisovatel ze zóny lásky a dobra, Honza Bicek

Na kole dětem 2015 – veřejná cyklotour - fotogalerie
Poznáváme …..

Sportujeme………

Pomáháme…..

Na kole dětem s dětmi…..

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

Osobnosti…..

Partneři, sponzoři

Děkujeme Vám!
Média, prezentace

Jeden ohlas za všechny  (Unhošťské listy)

Rekondiční pobyty
Před Vueltou krátká zastávka u dětí
Děti tráví léto na Milovech
Krátkou zastávku mezi dětmi si Pepča dopřál
během posledních příprav na odjezd na Vueltu.
Bral to jako dobytí baterek. Mnoho dárečků,
exhibice na kole, spousta smíchu- tradiční
průběh. Pepa se mezi dětmi cítí zkrátka dobře.
:-)

Děti z Ostravska na rekondičním pobytu v Horní Bečvě
Josef Zimovčák zpestřil dětem pobyt
Již po několikáté navštívily děti z Ostravska hotel Duo v Horní Bečvě. Krásné
prostředí, zdravý horský vzduch, kvalitní zázemí hotelu, to jsou důvody, proč se tam
ostravská Haima takřka zabydlela a pořádá zde tábory a rekondiční pobyty
opakovaně. Již tradičně přijel dětem
zpestřit pobyt i Josef Zimovčák se svým
vysokým kolem. Děti vozil na vysokém
kole a vyprávěl jim o svých cestách a také
nadaci Na kole dětem.
Děti si připravily milé přivítání a také
poděkování za to, že jim NF Na kole
dětem přispěl na tento pobyt.
Hlavně ať jim slouží zdraví a nezmizí
úsměv z tváří...

Děti léčené v Olomouci tráví část léta na táboře v Beskydech
Také se jim líbilo v Horní Bečvě
Josef Zimovčák se svým vysokým kolem navštívil tentokrát rekondiční pobyt dětí,
které podstoupily léčbu v Olomouci. Pobyt organizuje občanské sdružení Šance. Bylo
to super, dětí bylo více než sto. Přivítaly Josefa výbornou zelňačkou. Mají v
Beskydech tábor v duchu místních tradic.
Pepíček jel naproti oddílu na vysokém kole.
Oddíl, který měl ten den výlet na kolách a
poznával Beskydy, tak byl mile překvapen. Jízdu
na kole si vyzkoušel i pan Prof. Mihál, který děti
léčí a je s nimi i zde na táboře. Velmi nás nadchlo
vyjádření jednoho z malých účastníků, který
prohlásil, když jiný chlapeček zkoušel jízdu na
vysokém kole: „udělej si pohodlí“. To je totiž velmi
oblíbený výraz Josefa Zimovčáka, když vypráví o
tom, jak jezdit na vysokém kole. Vždy říká udělej si pohodlíčko a jeď. Na vysokém
kole se dá dělat hodně věcí, ale udělat si na něm pohodlí, tak to rozhodně nejde :-).
děti měly na táboře moc hezké počasí a pobyt si pěkně užily.

Přednášky ve školách
V roce 2015 probíhaly přednášky Josefa Zimovčáka ve školách. Stále více škol se
zapojuje do projektu Na kole dětem. Děti pomáhají dětem!

Partnerské akce - fundraising
Novoroční vyjížďka Brnem
Leden 2015

Veletrh Region Tour
Leden 2015

Ze Železných hor do Polabí
Květen 2015

VKV vyjížďka s Josefem Zimovčákem
Květen 2015

Konec školního roku ve Svatobořicích-Mistříně
Červen 2015

Oranžové kolo na Folkových prázdninách
Červenec 2015

Opel Handy cyklomaraton
Srpen 2015

Na kole dětem Žďárskými vrchy
Srpen 2015

Okolo Malé Hané
Srpen 2015

Na kole dětem Vysočinou
Srpen 2015

La Vuelta 2015
Září 2015

Brno - Praděd - Brno 2015
Září 2015

Svatováclavský běh Blažovice
Září 2015

SportLife BRNO 2014
Listopad 2015

Konference JMK Lednice
Prosinec 2015

Vánoční setkání v Praze
Prosinec 2015

„Zdraví, radost, pocit štěstí a smích z plných plic.“
S úctou a pozdravem
Josef Zimovčák, statutární zástupce Nadačního fondu Na kole dětem

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 2015

476 168,- Kč

Využití:
HAIMA Praha, o.s.- rekondiční pobyty
Dar Kateřina Říhová, onkologická pacientka

400 000,- Kč
27 900,- Kč

Sluneční paprsek, o.s.- rekondiční pobyty

50 000,- Kč

5. FINANČNÍ PROSTŘEDKY NF NA KOLE DĚTEM

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2015
NA KOLE DĚTEM
Nadační fond
IČO 292 35 715
Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu:

Sestavila:

22.03.2016
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: Ing. Petr Vlček
revizor: Markéta Bocková
ostatní činnosti účetní jednotky: nejsou
Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka: je to období od 1.1.2015 do 31.12.2015,
rozvahovým dnem je 31.12.2015
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:
 účetní jednotka reprodukční cenu nepoužila
Metoda účtování zásob a druhy vedlejších pořizovacích nákladů:
 zásoby účetní jednotka nemá
Způsob stanovení opravných položek:
 opravné položky k pohledávkám nebyly tvořeny,
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

Způsob ocenění cenných papírů a derivátů (reálná cena, ekvivalence, opravná položka) :
 účetní jednotka nemá cenné papíry
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
Cizí majetek uvedený v rozvaze
 Účetní jednotka nemá
Finanční leasing majetku společnosti (tis. Kč)
 Účetní jednotka nemá majetek na leasing
Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za období
 Účetní jednotka nemá žádný dlouhodobý majetek
Pohledávky k rozvahovému dni
v tis. Kč
minulý rok
běžný rok
 Pohledávky celkem
130
175
 pohledávky po lhůtě splatnosti
0
0
Závazky k rozvahovému dni
v tis. Kč
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 2015 byl dosažen výsledek hospodaření ve výši -29 624 Kč., ztráta byla
financována ze zisku minulého roku, daňová úleva nebyla využita
Investiční a provozní dotace
 Účetní jednotka neměla

Přijaté dary v roce 2015 byly ve výši 1 073 165 Kč
ALFA CHROM servis, s.r.o.
ALFA PLASTIK a.s.
ASTELLAS PHARMA , s.r.o.
DŘEVOVÝROBA PRADĚD
ELPREMO spol., s.r.o.
HAVLÍK OPAL spol., s.r.o.
KARLA spol., s.r.o.
LINASET, a.s.
MACCO Organiques, s.r.o
METLIFE pojišťovna a.s.
MTB Nežichov
OSRAM Bruntál spol., s.r.o.
PILA Ševčík
POSAMO – řetězárna spol., s.r.o.
QUALIFORM a.s.
Renomia a.s.
SILNICE CZ, s.r.o.
STYROPROFILE, a.s.
STYROTRADE., a.s.
UNICREDIT Bank, a.s.
W-TECHNOLOGY, s.r.o.

10 000
15 000
44 815
10 000
5 000
13 000
10 000
20 000
7 000
250 000
5 000
10 000
15 000
22 278
10 000
20 000
5 000
10 000
10 000
70 000
20 000

Aš
Bělá pod Bezdězem
Blatnice pod Sv. Antonínkem
Bystřice pod Hostýnem
Dačice
Drslavice
Havlíčkův Brod
Holice
Jihomoravský kraj
Kopřivnice
Kraj Vysočina
Kyjov
Libochovice
Mnichovo Hradiště
Moravské Budějovice
Moravskoslezský kraj
Pecka
Pelhřimov
Roudnice nad Labem
Rouchovany
Slaný
Slavkov u Brna
Tanvald
Telč
Třebíč
Valašské Meziříčí

10 000
5 000
5 000
10 000
5 000
5 000
5 000
20 000
200 000
20 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
10 000
5 000
5 000
5 000
20 000
15 000
5 000
5 000
5 000
10 000
5 000

Valašské Klobouky
Velká Bíteš
Vlachovice
Zbuzany
Ostatní

20 000
5 000
10 000
20 000
31 072

Odeslané dary v roce 2015 byly ve výši 885 154 Kč
HAIMA Ostrava, o.s.
HAIMA Praha, o.s.
Kateřina Říhová dar
Kniha Jan Bicek dar
NDO Krtek
Nemocnice Jihlava
Rekondiční pobyt dětí Slovensko
Sluneční paprsek, o.s.
Šance Olomouc, o.s.
Tombola pro děti

100 000
150 000
55 000
11 157
300 000
50 000
31 000
50 000
120 000
18 000

Náklady roku 2015 byly ve výši 218.372 Kč, v tom jsou zahrnuty náklady na reklamní
předměty ve výši 26.574, reklamní a organizační služby ve výši 188.189 Kč,
poštovné a bankovní poplatky ve výši 3.106 Kč a kurzové rozdíly 504 Kč.

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


Výsledek roku 2014 ve výši 155 452 Kč byl na základě rozhodnutí správní
rady převeden do jmění nadačního fondu.

