Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka

Výroční zpráva 2017

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 2017 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 2017 byla veřejná cyklotour
napříč Českou republikou a dále mnoho fundraisingových akcí.

Pomáháme! Sportujeme! Poznáváme! Veřejná cyklotour Na kole dětem
napříč Českou republikou startuje již po osmé. Neváhejte a přidejte se.
Společně pro dobrou věc, malebnou krajinou na kolech….
Ve dnech 31. května - 10. června vyrazí Josef Zimovčák a peloton
cyklistů na etapovou cyklojízdu z Ústí nad Labem až do Rouchovan. 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 badmintonista Petr Koukal,
ultramaratonec Jirka Hledík a mnoho 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.
http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/2017
Osmý ročník cyklotour Na kole dětem naváže na předešlé ročníky obohacené jako
vždy o novinky. „Také letos budou připraveny obměny, aby jízda účastníkům
nezevšedněla. Loňské delší pozastavení v lokalitě Valašska se osvědčilo. Letos se
pozdržíme v Orlických horách a Podorlicku. Zajímavých a krásných míst na našem
území je spousta. Je dobré ta místa více poznat, zanechat pozitivní stopu a neprohnat
se jen jako vítr.“ shrnuje koordinátorka akce Martina Střížová. Díky tomuto zastavení
vznikla i skvělá myšlenka v hlavě jednoho nenápadného a velmi skromného pana zvonaře
Šedy v Deštném v Orlických horách. Bylo tam odlito 14 zvonů. Každý zvon má svůj příběh.
Zvony svým hlasem ohlašovaly smrt i nový život, varovaly před nebezpečím, ale vybízely i k
pokoji a míru další generace. Tyto zvony mají pomoci nejen finančně, ale především probudit
naději, a to nejen u nemocných dětí, které potkal nelítostný soupeř v podobě vážné nemoci,
ale vybídnout i ostatní k zamyšlení nad smyslem života a k radosti z pomoci jakýmkoliv
směrem. Do výroby jednoho zvonu se zapojil i sám leader projektu Josef Zimovčák. Tento
téměř tříkilogramový zvon svým zvoněním zahájí akci na severu Čech v Ústí nad Labem, ale
lidem do srdcí bude zvonit po trase cyklotour v řadě obcí a měst z celé ČR, a to až do svého
cíle v Rouchovanech na jižní Moravě.
http://www.mojeorlickehory.cz/tiskova-zprava/?id=395&typ=aktualita
„Lidé se nás stále nevěřícně ptají, jestli se mohou přidat. Ano, stále platí, přidat se
může každý! Na kousek, jednu etapu, nebo celou trasu.“ říká druhá koordinátorka Iveta
Nevrzalová. „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 generální partner spol.
Škoda a.s., dále spol. Metlife a.s., SMO Otrokovice, Interflex, Hochtief a.s., stavební
společnost Kaláb a mnoho dalších..“ popisuje motivaci patron projektu Josef Zimovčák.
„Věříme, že letošní cyklojízdou překročíme hranici sedmi 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!
Tisková zpráva,v Brně 15. května 2017

Reporty z etap veřejné cyklotour Na kole dětem

Slavnostní prolog 2017: Ústí nad Labem - Zichovec
8. ročník odstartován
31. květen 2017
Cyklotour Na kole dětem 2017 odstartovala v Ústí nad Labem Už je to tady! Už to vypuklo! Josef Zimovčák a
jeho družina opět brázdí silnice napříč naší vlastí. Přátelé Josefa i Vy noví, kdo se přidáváte nebo chystáte přidat,
všichni šlapeme pro dobrou věc. Čekají nás neopakovatelné zážitky, na mnohé možná nikdy nezapomeneme.
Poznáme nové přátele a mnohé možná už nikdy neopustíme. Ale pěkně popořádku, jak to tedy dnes, v den
prologu, bylo.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/slavnostni-prolog-3152017

1. etapa: Zichovec – Mladá Boleslav
První etapa začně na okraji Džbánských lesů
1. Červen 2017
V Zichovci se to ráno hemžilo novými barvami. Slušivé dresy Zichoveckého pivovaru se mísily se zelenými z
letošní kolekce Na kole dětem. Na startu se sešikovali děti i dospělí z blízkého i dalekého okolí, startovní vlajka
proletěla svěžím ranním vzduchem a už se jelo vstříc dnešní dávce kilometrů. Peloton nabral směr Družec, kde
cyklisty vítal starosta Zdeněk Kofent. Nutno podotknout, že pan starosta šel příkladem a jel s námi až do cíle
dnešní
etapy
a cestou nechal vyniknout své jezdecké umění a formu. Country kapela s názvem New Rebels zahrála do rytmu
a tak jsme se zlehka pohoupali v bocích. Společně s námi se pohupovali i několikanásobní mistři světa a
hokejové legendy František Pospíšil a Josef Horešovský.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/1etapa-zichovec-mlada-boleslav

2. etapa: Mladá Boleslav - Vrchlabí
Z města automobilů vyrazíme směrem k horám
2. Červen 2017
Třetí den, říká se kritický, je bez krize za námi. Dnešní start etapy byl posunut na desátou dopolední. Pro naše
borce a borkyně byla totiž přichystána prohlídka Škoda. Muzea v Mladé Boleslavi. Byli jsme se podívat na ty
nejstarší prototypy i nejnovější modely proslulé značky. Mezitím, co jsme se kochali v muzeu a někteří pánové
zkusili na trenažeru jet rallye (mimochodem jejich jízda vypadala na monitoru spíše zběsile), venku se už šikovali
zástupci ze Škodovky v přiléhavých dresech a pózovali pro fotografy. Před desátou hodinou začalo být rušno,
přišla nás pozdravit a popřát to nejlepší do dalších kilometrů generální ředitelka Škoda Muzea.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/2-etapa-mlada-boleslav-vrchlabi

3. etapa: Vrchlabí - Deštné v Orlických Horách
Z hor do hor ☺
3. Červen 2017
Zdravíme z Orlických hor! Dnes za sebou mají borci i početné borkyně nádhernou etapu, kterou začali v lehce
zvlněném terénu a zakončili výšlapem do Deštného v Orlických horách. Z Vrchlabí vystřelili jako žíznivá čára na
Hostinné, kde na náměstí nedočkavě přešlapovala starostka a předsedkyně Svazu obcí Horní Labe (svazek tvoří
Hostinné, Klášterská Lhota, Kunčice n/L a Chotěvice) Ing. Dagmar Sahánková, která předala do Josefových
rukou šek po pěti tisících za Hostinné a za Svaz obcí. Po svěžím ránu už skoro nebyly ani památky a slunce
začínalo mít opět sílu.

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

4. etapa: Deštné v Orlických Horách - Rychnov nad Kněžnou
Dnes se z hor svezeme do jejich podhůří, budeme projiždět Podorlickem
4. Červen 2017
Máme se tak skvěle, že se nám letos zase nebude chtít domů. To víme už nyní. Skvělá parta brázdící už pátý
den české okresní silnice dnes dorazila do Rychnova nad Kněžnou. Profil trasy byl velmi pohodový, nejdřív z
kopce, pak samé rovinky nebo jemné terénní vlnky. Cyklistka Nela Egertová se nechala slyšet, že se dnes jelo
jen z kopce a všude se rozdávaly koláče. Cyklista Petr Koukal starší zase prohlásil, že si radši po cyklotour ani
nebude doma stoupat na váhu. Váha sem, váha tam, těm dobrotám po cestě jen těžko odolám.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/4-etapa-destne-v-orlickych-horach-rychnov-nad-kneznou

5. etapa: Rychnov nad Kněžnou - Česká Třebová
Dnešní trasou překonáme zcela hřeben Orlických hor
5. Červen 2017
Dnes byla snídaně králů, jestli kdy nějaký král vůbec takový pestrý výběr měl. Dokonce si dnes mnozí
zavzpomínali na dětství a cpali se krupičnou kaší, že málem lezla i ušima. V osm hodin ráno se cyklisté sešikovali
na startu před letoviskem Studánka, které leží v srdci zdejšího přírodního parku Lesa Včelný a nemohli se dočkat,
až se vyhoupnou do sedel. Počasí bylo skvělé, po ránu možná až moc svěží, ale přes den to byla paráda. Slunce
svítilo, přeto si nikdo nestěžoval na urputné vedro. Navíc trasa vedla náhernou malebnou krajinou Orlicka a a
Podorlicka. Mnozí z účastníků dnešní etapy se nechali slyšet, že tento kraj vůbec nebo jen málo znají a určitě
budou potřebovat se sem vrátit a prozkoumat podrobněji.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/5-etapa-rychnov-nad-kneznou-ceska-trebova

6. etapa: Česká Třebová - Bruntál
Z České Třebové nepojedeme vlakem, ale budeme i nadále pokračovat na kole
6. Červen 2017
A jsme v druhé polovině cyklotour Na kole dětem 2017. V osm hodin ráno odstartoval peloton v České Třebové a
vydal se do Lanškrouna. Starosta Radim Vetchý nic neponechal náhodě, připojil se k pelotonu a dohlédl na to,
aby všichni cyklisté do jeho města trefili. Na náměstí J. M. Marků s roztomilou kašnou už tou doboul probíhaly
přípravy a poslední dolaďování všech připravených vystoupení. A že jich nebylo málo, dočtete se hned.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/6-etapa-ceska-trebova-bruntal

7. etapa: Bruntál - Ostrava Hrabová
Dnešní den pojedeme hlavně z kopce
7. Červen 2017
Zdá se, že Josef už naplno odhodil všechny ohledy nebo snad možná ostych. Na kole letí jako šipka. Lehce
nakloněné táhlé kopce prakticky nerozeznává od roviny a valí dál jako by se nechumelilo. A když dnes na
náměstí v Moravském Berouně vyprávěl o tom, že lehce šlapeme do pedálů, napadlo nás, co až začne skutečně
dupat. Samozřejmě, pokud se k nám přidá skupina dětí, Josef rád zpomalí, protože pro děti tu jsme především.
Dnešní etapa začala velmi svěže, vlastně studeně. Teploměry hlásili mezi 11 a 13ti stupni, což není mnoho, po
všech těch vyhřátých dnech.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/7-etapa-bruntal-ostrava-hrabova

8. etapa: Frýdek-Místek - Zlín
Vyrazíme dnes z Frýdku-Místku, vlastně vyrazíme z Frýdku a projedeme Místkem
8. Červen 2017
Peloton Na kole dětem v čele s Josefem Zimovčákem má za sebou devět dní v sedle. Je to vždycky tak. Do první
poloviny se to vleče, máme toho hodně před sebou, je to pohoda. Jakmile se však přehoupne do druhé půlky,
konec je najednou nějak na dohled. Ale nic netrvá věčně. Bohužel i bohudík. Ráno cyklisté vystartovali ze
Zámeckého náměstí ve Frýdku-Místku. Kolem přehrady Olešná s výhledy na nejvyšší horu Beskyd – Lysou horu
mířili do Kopřivnice, kde už je vyhlížel starosta Ing. Miroslav Kopečný. Lidu bylo po ránu v Kopřivnici vidět jen
málo, ale ti přítomní projevili o peloton i prodejní stánek velký zájem. Děti Terezka s Martinem rozezněly jako
tradičně na každém náměstí zvon a poslali tak pozdrav a přání k zdravení svým kamarádům. Rozvlněnou
krajinou s kopci čím dál urputnějšími valil si to Josef se svou bandou na Frenštát pod Radhoštěm až na jeho
Náměstí Míru, kde měl program pod taktovkou moderátor Marian Žárský, který ušetřil mnoho slov našemu
moderátorovi Vojtovi. S Josefem si jemnou pravicí potřásla starostka Mgr. Zdeňka Leščišinová a na jevišti se po
boku Josefa objevil také Karel Loprais, který přijel legendární Dakarskou Tatrou, dále profesor Pavel Pafko a
vítěz Turné čtyř můstků Jakub Janda.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/8-etapa-frydek-mistek-zlin

9. etapa: Otrokovice - Mikulov
Předposlední etapa letošní Cyklotour bude hlavně o rovinách a pohodě
9. Červen 2017
Předposlední etapa veřejné cyklotour Na kole dětem vedla peloton po rovinách. Po startu na náměstí 3. května v
Otrokovicích se cesta vinula do Kunovic do areálu Jízdy králů, kde Josefa s družinou přivítala velmi sympatická
starostka, paní Ivana Majíčková. Atmosféra zde byla jak jinak než výtečná, ale jen co se čas naplnil, už se borci
sápali na své stroje a mířili ve velmi hojném počtu do Bzence. Na tamním náměstí už tou dobou nedočkavě
přešlapoval letitý přítel Pavel Čejka. Josef je zde „doma“, a to se hned pozná. A víte, jak se pozná, že je peloton
Na kole dětem na Moravě? Fronta u stánku se suvenýry a s kasou u Dáši a Marcely se tvoří už dlouho před
příjezdem cyklistů. Nemohu si odpustit poznámku, že lidé v těchto krajích mají srdce doslova na dlani.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/9-etapa-otrokovice-mikulov

10. etapa: Mikulov - Rouchovany
Poslední 10. etapa povede po Jižní Moravě
10. Červen 2017
Jedeme do finále a za všechno vážně dík! Dnešní deštivý start v Mikulově prověřil morálku týmu, ale nikdo
nezklamal, borci se poctivě seřadili na náměstí oděni do svých šusťákovek a po letos posledním mávnutí
startovním praporem se vydali na cestu do Pohořelic. Déšť se naštěstí umoudřil. Pohořelický starosta Josef
Svoboda (Josef Zimovčák vyjádřil upřímné potěšení nad tím, že má pan starosta krásné křestní jméno) obdržel
partnerský certifikát. Ve dvoře domu seniorů čekalo nejen bohaté občerstvení, ale také dojemná péče přítomných
dam. Náš moderátor Vojta Polanský to komentoval slovy - „Kde to mají v rukou ženský, tam je to vždycky
stoprocentní“.

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/10-etapa-mikulov-rouchovany

Motto 8. ročníku veřejné cyklotour Na kole dětem
„4 P – pomoc, přátelství, poznání, pohyb.“

8. ročník Cyklotour je minulostí
je na čase začít chystat ten devátý
15. Červen 2017

Všechny kilometry jsou za námi. Města a obce navštíveny. Utržené a vybrané peníze
sečteny. Nezbývá než bilancovat.. Osmý ročník veřejné cyklotour Na kole dětem –
Nadační fond Josefa Zimovčáka je minulostí. Zážitky a emoce na cestě už ale ani
cyklistům ani ostatním účastníkům a divákům nikdo nevezme. A hlavně, nic nekončí,
naopak další začíná. Nezbývá než spočtené peníze přečarovat na neocenitelné
dětské úsměvy a zážitky z rekondičních pobytů. Děkujeme všem, kdo se stali
součástí. Není třeba jmenovat. Každý si neseme svou radost a své světlo v srdci.
Každý je důležitý. Josef Zimovčák poslední roky nepromarnil. Věnoval je svému
projektu, který je prospěšný pro ostatní. Všechny ty měsíce a roky práce, neustálého
objíždění naší vlasti nejen na kole, ale především autem, seznamování se s novými a
novými lidmi a neúnavné šíření myšlenky, která, jak on sám říká, navrací úsměvy na
dětské tváře. Všechno to mělo, má a bude mít smysl. Klobouk dolů. Vyzdvihnout by
si však zasloužilo skvělou práci Policie České republiky. Neumíme si představit, že
by se, ať už stohlavý nebo dvacetihlavý, peloton jen tak pohyboval po silnicích v
plném provozu. Právě policisté dokázali, jak dobře mají zmáklý terén, zastavovali
křižovatky, protijedoucí vozidla, uklidňovali nervózní řidiče. Partneři projektu si
zaslouží speciální dík. Bez nich by se také nic nemohlo odehrát. Jak všichni víme, nic
není zadarmo. Schválně si projeďte ten dlouhý seznam těch, kdo cyklotour podpořili.
Pojďme se ale na letošní ročník podívat v číslech. Josef a jeho družina najeli 1 283
kilometrů. Navštívili 61 měst a obcí, kolik jich projeli asi ani nemožno spočíst. Z
prodeje suvenýrů byl výnos 123 tisíc korun. Do kasičky bylo vhozeno a poté pod
úředním dohledem sečteno více než 80 tisíc korun. Originální zvon s logem Na kole
dětem od mistra zvonaře z Orlických hor pana Jana Šedy byl vydražen za více než
20 tisíc korun. Dary měst a obcí v podobě šeků budou teprve sečteny. Co není
možné vyčíslit jsou slzy dojetí, milá a vřelá přivítání a překvapivě vysoké příspěvky
na mnoha místech. Za všechny by stálo za to zmínit cíl prologu – Zichovec. Obec, v
níž žije 140 obyvatel darovala i s partnery krom nádherné a přátelské atmosféry 126
500 korun. Dále přátelská přijetí v Orlických horách, Bruntále, snad na celé Moravě
nebo v cíli v Rouchovanech. To všechno stojí za tu dřinu! 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 devátém ročníku, veřejné
cyklotour Na kole dětem.

Na kole dětem 2017 – veřejná cyklotour - fotogalerie
Pomáháme…..

Sportujeme…..

Poznáváme…

Na kole dětem s dětmi

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

Partneři, sponzoři….

Osobnosti….

Média, prezentace…….

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/317291310020052/obsah/548172josef-zimovcak
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/317291310020052/obsah/548180josef-zimovcak
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/kralovehradecky-kraj/rychnov-nad-kneznou/4273-44871-obce-amesta-orlickych-hor-a-podorlicka-spojily-sily-podporily-dobrou-vec.html
http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/cyklotour-na-kole-detem-projela-zichovcem-i-druzcem20170602.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/vysoke-kolo-neni-sice-bezpecne-ale-ty-vyhledy-a-dusinepichnete-20170606.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/472481/republiku-krizuji-cykliste-jedou-na-pomoc-detems-rakovinou.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/463240/josef-pomaha-jizdou-na-vysokem-kole-detem-srakovinou-sedmkrat-objel-svet.html

Vřelost, radost a otevřené srdce…….

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

Záštita projektu Na kole dětem 2017
Ing. Petr Vokřál- primátor statutárního města Brno, MUDr. Miroslav Adámek- primátor statutárního
města Zlín, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.- hejtman Moravskoslezského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.hejtman Královehradeckého kraje, Mgr. Zdeňka Leščišinová- starostka města Frenštát pod
Radhoštěm, Ing. Radka Krištofová- starostka města Fulnek, Ing. Dagmar Sahánková- starostka města
Hostinné, Mgr. Jana Drejslová- místostarostka města Rychnov nad Kněžnou, Bc. Lenka Ševčíkovástarostka obce Klášterec nad Orlicí, Ing. Zdenka Szukalská- starostka města Moravský Beroun,
Jaroslav Král- starosta města Benátky nad Jizerou, Ing. Vlastimil Picek- starosta města Brandýs nad
Labem, Ing. Petr Rys, MBA- starosta města Bruntál, Ing. Pavel Dominik- starosta města Břeclav, Bc.
Martin Staněk, DiS- starosta města Česká Skalice, Ing. Jan Jarolím- starosta města Dvůr Králové nad
Labem, Petr Fiala- starosta města Letohrad, Petr Hable- starosta města Nové Město nad Metují, Vít
Aldorf- starosta města Oslavany, Mgr. Jaroslav Světlík- starosta města Rosice, Mgr. Zdeněk Brožstarosta města Šumperk, Zdeněk Kofent- starosta obce Družec, Ing. Josef Bíža- starosta obce Mšenélázně, Ing. Vladimír Černý- starosta obce Rouchovany, Petr Krejcar- starosta obce Veliny, Ing. Ivan
Husák- starosta obce Zichovec, Alfred Plašil- místostarosta města Vrchlabí, Ing. Petr Poláčekmístostarosta města Dobruška, RNDr. Jan Přichystal- místostarosta města Šumperk, Libor Koldinskýstarosta města Týniště nad Orlicí, Radomil Kašpar- starosta města Litomyšl, Mgr. Josef Coganstarosta města Nová Paka, Pavel Čejka- starosta města Bzenec, Bc. Jiří Vogel- starosta města Štíty,
zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách, Ing. Vojtěch Štancl- místostarosta města
Choceň, JUDr. Martin Netolický, Ph.D.- hejtman Pardubického kraje, Ing. Věra Nechybováprimátorka statutárního města Ústí nad Labem, Mgr. Ivana Majíčková, MBA- starostka města
Kunovice, Petr Hudousek - starosta města Rokytnice v Orlických horách, Rostislav Koštial- starosta
města Mikulov, Ing. Petr Klouda- starosta města Rýmařov

Partneři 2017

Pozdravy od dětí z rekondičních pobytů
Děti, které prožívají rekondiční pobyt se Slunečním paprskem na Rhodosu i děti, které jsou s
Olomockou Šancí na táboře nám poslaly krásné pozdravy. Moc za ně děkujeme.

Přednášky ve školách
I v roce 2017 probíhaly přednášky Josefa Zimovčáka ve školách. Stále více škol se
zapojuje do projektu Děti pomáhají dětem!

Partnerské akce – fundraising
novoroční vyjížďka Brnem
veletrh Regiontour
Velikonoce v Deštném v Orlických horách
Vrchařská koruna Valašska
INLINE Megatest Brno
Jihobrněnský den dětí
Ze Železných hor do Polabí –
VKV vyjížďka s Josefem Zimovčákem
Vsetín - Na kole dětem jižní Moravou
Cyklotour Na kole dětem
Dražba zvonu Na kole dětem
Konec školního roku ve Svatobořicích-Mistříně
Prezentace Na kole dětem v kapli Svatého Huberta v Lednickovaltickém areále
Na kole dětem Žďárskými vrchy 2017
Opel Handy cyklomaraton
Folkové prázdniny v Náměšti 9 Sportovní a propagační aktivity v
průběhu roku 2017
Na kole dětem v Drslavicích
11. ročník Okolo Malé Hané
Na kole dětem Vysočinou 2017
Brno - Praděd - Brno 2017
Biskupické kaléšek
veletrh SportLIFE

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 2017

387 987,- Kč

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

50 000,- Kč
50 000,- Kč

HAIMA Ostrava, o.s.- rekondiční pobyty

150 000,- Kč

Šance Olomouc – o. s. – rekondiční pobyty

150 000,- Kč

5. FINANČNÍ PROSTŘEDKY NF NA KOLE DĚTEM

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017
NA KOLE DĚTEM
Nadační fond
IČO 292 35 715
Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu:

Sestavila:

20.02.2018
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 1.1.2017 do 31.12.2017,
rozvahovým dnem je 31.12.2017
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
25
0
• 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 2017 byl dosažen výsledek hospodaření ve výši 45.934 Kč., daňová úleva byla
využita ve výši 45 tis. Kč
Investiční a provozní dotace
• Účetní jednotka neměla

Přijaté dary v roce 2017 byly ve výši 1.450.376 Kč

Město Benátky nad Jizerou
Město Vrchlabí
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Město Litomyšl
Město Pohořelice
Město Fulnek
Statutární město Ostrava
Nadace ČEZ
Město Kunovice
Město Hodonín
Město Hostinné
Město Rychnov nad Kněžnou
Zimovčák Josef
Kraj Vysočina
Obec Klášterec nad Orlicí
Město Týniště nad Orlicí
MetLife Europe Limited, ČR
Město Nové Město nad Metují
Město Letohrad
Město Dobruška
KOVO KNOTEK s.r.o.
Obec Kunčice nad Labem
Město Rosice
Město Moravský Beroun
Ing. Ilona Heligrová
Město Sobotka
Město Štíty
Obec Lužice
Město Kostelec nad Orlicí
Město Rokytnice v Orlických horách
Obec Rouchovany
Město Choceň
Obec Čimelice
Město Jilemnice

10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
100 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
200 000,00 Kč
5 000,00 Kč
30 000,00 Kč
5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
2 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
80 000,00 Kč
5 000,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
6 000,00 Kč
1 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
2 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
7 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč

Obec Družec
Obec Družec
Styroprofile, a.s.
Rybová Jaroslava
Styrotrade, a.s.
FrostFood a.s.
KOSTKA stav s.r.o.
HOCHTIEF CZ a. s.
Obec Kelčany

20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
500,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
100 000,00 Kč
1 000,00 Kč

Ing.Bc.Hubáčková Anna
Obec Žádovice
Obec Moravany
Obec Hýsly
Obec Vřesovice
Město Kyjov
Obec Ratíškovice
Obec Skoronice
Obec Ježov
Obec Labuty
Obec Svatobořice-Mistřín
W - TECHNOLOGY s.r.o
Základní škola Rokytnice v Orl. horách,
SELKA, a.s.
SRDP při Masarykově ZŠ
Obec Vlkoš
ORLICKO a.s.
Město Rýmařov
ALTA MINERALS, a.s.
MetLife Europe Limited, ČR
AUTO - Evžen Myslivec s.r.o.
Město Bruntál
ORIGO AUTOSKLO s.r.o.
Obec Zichovec
1. Zichovecká s.r.o.
L I N E T spol. s r.o.
EURO BIKE s.r.o.
VORLÍČEK-PLAST s.r.o.
OBEC CHOTĚVICE
Svazek obcí "Region Orlické hory"
Obec Deštné v Orlických horách
Šofr Luděk
STROM PRAHA a.s.
Město Kopřivnice
Město Telč
Město Třešť
Město Brandýs nad Labem-St. Boleslav
Městys Batelov
UniCredit Bank Czech Republic
Obec Drslavice
Město Neratovice
Kardio Brychta s.r.o.
QUALIFORM, a.s.

1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 000,00 Kč
5 000,00 Kč
4 026,00 Kč
1 350,00 Kč
1 000,00 Kč
500,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
3 000,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
2 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
25 000,00 Kč
250 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
3 000,00 Kč
5 000,00 Kč
2 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
7 000,00 Kč
50 000,00 Kč
2 000,00 Kč
70 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč

Odeslané dary v roce 2017 byly ve výši 1 004 881,41 Kč

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Nadační fond dětské onkologie KRTEK
HAIMA CZ, o.s.
Šance Olomouc o.p.s.
Nadační fond dětské onkologie KRTEK
HAIMA CZ, o.s.
Občanské sdružení Sluneční paprsek
Nadační fond dětské onkologie KRTEK
Mateřská škola Veselí nad Moravou, přísp.rganizace
HAIMA CZ, o.s.
Brusle, kolo.
Rekondiční pobyt
Rekondiční pobyt

50 000,00 Kč
150 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
200 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
50 000,00 Kč
2 000,00 Kč
50 000,00 Kč
6 294,00 Kč
36 587,41 Kč
50 000,00 Kč

Náklady roku 2017 byly celkem ve výši 412.381 Kč, v tom jsou zahrnuty náklady na reklamní
předměty ve výši 66.250 Kč, reklamní a organizační služby ve výši 344.722 Kč, poštovné a
bankovní poplatky ve výši 1.409 Kč.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména
rozdělení zisku.
•

Výsledek roku 2016 ve výši -60.347 Kč byl na základě rozhodnutí správní rady
převeden do jmění nadačního fondu.

