
 

 

 

 

 

 

 

     
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka 

 
 
 

Výroční zpráva 2019 
 



 
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: JOSEF ZIMOVČÁK, dat. nar. 31. prosince 1956  
Na Hrázi 244, Milokošť, 698 01 Veselí nad Moravou 
 

člen: 
Ing. Petr Vlček, dat. nar. 25. 5. 1969 
Praha 5, Smíchov, Preslova 5, PSČ 150 00   
 

člen: 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 2019 desátým 
rokem ve své činnosti. Nadále působil jako benefiční součást projektu Na kole dětem, 
jehož cílem je vhodně skloubit sportovní prevenci a zdravý pohyb s pomocí 
onkologicky nemocným dětem. Tradičně hlavní akcí projektu v roce 2019 byl desátý 
ročník veřejné cyklotour napříč Českou republikou a dále mnoho fundraisingových 
akcí.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Desátá cyklotour Na kole dětem startuje 29. května 2019. Společně pro 
dobrou věc, malebnou krajinou na kolech…. 

 
 

Ve dnech 29. 5.  - 8. 6. vyrazí Josef Zimovčák a peloton cyklistů na etapovou cyklojízdu 
napříč Českou republikou z Aše do Znojma. K tradiční jízdě, jejímž 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, na trase se připojí 
Gábina a Petr Koukalovi, paralympijský reprezentant Jirka Ježek, peloton doprovodí s Tatrou 
Karel Loprais. Na bezpečnost pelotonu bude po celé trase jako vždy dohlížet Policie ČR. 
Energii do žil účastníkům dlouhé cyklojízdy vlije kulturní program připravený v partnerských 
městech, kde bude peloton zastavovat.  

Více info: http://www.nakoledetem.cz/ 
 
 
„Cyklotour pořádáme již podesáté a dosud jsme pro děti získali přes 11 milionu korun. 

Jako sportovec dobře vnímám, že se do pelotonu průběžně zapojují stovky lidí, kteří tak spojí 
zdravý životní styl a radost z pohybu s pomocí. Letošní cyklojízdu bereme s velkým respektem. 
Deset let křížit republikou, to je již pěkná řádka lidí zapojených do projektu. Těší nás ta podpora 
a nesmíme ji zklamat. A také závazek k dětem, které ze získaných prostředků podpoříme, 
víme že si to zaslouží“ říká Josef Zimovčák. 

„Desátý ročník bereme jako slavnostní a tak jsme k němu organizačně přistupovali. A 
nejen my, ale i naši partneři. Přišli s mnoha nápady, kterými chtějí podpořit nemocné děti. 
Zvonař Jan Šeda z malé vísky v Orlických horách odlil zvony, na kterých jsou podpisy známých 
osobností. Jeden zvon bude vydražen. Svoje jméno a osobu vložil do projektu prof. Jan Pirk. 
Ve spolupráci s firmou Jacosetie vznikla limitovaná série motýlků. Také Zlatnictví Motyčka z 
Lužic podpoří děti prodejem limitované série stříbrných přívěsků. Zkrátka chuť pomáhat je 
bezbřehá a to je dobře.“ shrnuje koordinátorka Bc. Martina Střížová.   

Na kole dětem podesáté od A do Z. Z Aše se vyrazí ve středu 29. května a konec bude 
v sobotu 8. června ve Znojmě. „Letos se musíme soustředit při organizaci zejména na 
bezpečnost účastníků. Akce je opravdu masová, v pelotonu se objevuje stále více cyklistů, “ 
říká manažer Petr Veselý. „Nejedná se o závod, jde o dobročinnou jízdu, která má pomoci, 
nikoliv přinést komplikace,“ komentuje akci Petr Vlček, člen správní rady NF a motivuje k 
účasti. „Nevyhrává nejrychlejší, ale ten, kdo dojede celý, zdravý, veselý a odnese si dobrý 
pocit s nezapomenutelným zážitkem. Účastí pomáháte hlavně sobě, protože tím zlepšujete 
svojí fyzickou kondici. Nebojte se, a pokud máte možnost a chuť, pomozte i tomuto 
výjimečnému sportovnímu projektu, sobě a nemocným dětem. Šiřte jeho myšlenky, přicházejte 
se svými nápady jak dále pomoci, pomáhejte, buďte aktivní, nebojte se a kontaktujte nás, moc 
rádi s Vámi budeme tyto věci sdílet a rozvíjet tuto myšlenku dále.“ „Akci bychom nemohli 
uskutečnit bez vydatné podpory měst, krajů a společností. Velmi mne těší, že nám zůstávají 
věrni významní partneři a dárci jako spol. Škoda Auto, Metlife a.s., SMO Otrokovice, Interflex, 
stavební společnost Kaláb a mnoho dalších,“ děkuje Petr Veselý. 

 
 
Přijďte zažít jedinečnou atmosféru v cyklistickém pelotonu. Prospějete sobě, pomůžete 
dětem. Pojeďte s námi! 
 
 
 
Tisková zpráva, V Brně dne 27. května 2019 
 
 

http://www.nakoledetem.cz/


 



Reporty z etap veřejné cyklotour Na kole dětem 

Slavnostní prolog 2019: Aš – Sokolov 
10. ročník odstartován 

29. května 2019 

 10. ročník veřejné cyklojízdy Na kole dětem se po prvních deseti 

kilometrech zapsal do historie událostí, kterou už nechceme opakovat, 

zejména ne Josef Zimovčák. Začít ale musíme od začátku, na náměstí v 

Aši. Je 29. května 2019, 12.00 h, startujeme. Než poprvé šlápneme do 

pedálů, podtrhneme dosavadní účet, pravda od boku: Za uplynulých devět 

let jsme najeli 13 356 km 3120x jsme zastavili na náměstích, loukách, 

parcích, před radnicemi, školami, hasičskými zbrojnicemi, na stadionech a 

kde všude. Vždycky nás přátelsky uvítali, někde zazpívaly děti, někde se 

představily mažoretky, někdy čekaly stovky lidí, někdy jen paní starostka 

nebo pan starosta, vždycky to ale byly milé chvíle. 

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/prolog-as-sokolov 

 

1.etapa: Sokolov - Žatec 
30. května 2019 

 Našinec si vzpomene na první ročníky, kdy nás jela hrstka, spali jsme na 

hromadě v jedné místnosti jakési turistické ubytovny, bez doprovodu, 

dobrovolníci půjčili své auto, nějak jsme to přečkali. Dnes je to cyklojízda 

pro peloton lidí, bezvadně organizovaný, jednomu ani nepřijde na um, že 

to někdo musí předjednat, zajistit, zabezpečit, vykomunikovat, domluvit, 

vyúčtovat, sepsat, odsouhlasit a uzavřít, což je celoroční „zábava“. Tak 

třeba ubytování pro účastníky, přičemž se jejich počet den ze dne mění. 

Zajistit doprovodná vozidla, domluvit sponzory (jsou jich desítky, od Škoda 

Auto po drobné živnostníky), dohodnout s nimi podmínky, získat od nich 

loga na dresy, na auta, na plakáty (pak jim poslat ke schválení návrhy), 

jednat s městy a obcemi, jimiž se jede, zajistit fotografa, správce webu, vést účetnictví, uzávěrky, dojednat dotace, 

na všechno dohlédnout, sehnat řidiče a tak dál a tak podobně, pak třeba řešit výměnu dresu, když si někdo v 

nadšení objednal malou velikost na své velké břicho, nebo jmenovky na bagáž, nebo identifikační náramky. Jo – a 

taky musí chodit do práce, protože to všechno dělá v rámci nadšení a dobré vůle. 

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/1-etapa-sokolov-zatec 

 

2. etapa: Žatec - Zichovec 
31. května 2019 

 Nejprve 85, 147, 165, 200 000. Na ta čísla dojde, ale než se tak stane, 

pro všechny dojmy bych je nepodržel. Tak tedy start z Žatce o půl deváté, 

dnes na nás čekala krátká etapa, nakonec vyšla o 6 km delší, než 

původně počítáno. Ze všech nejpružnější byl na před hotelem Pepa 

Zimovčák, jehož si večer vzali do práce manželé Břízovi z Rehabilitace 

Žatec. Když viděli, jak se zrasoval, dali mu gratis masáž. Na náměstí se 

na chvilku vedle sebe ocitli nejmladší a nejstarší účastníci, tedy je 

představím. Marianu Burianovi jsou dva roky, táta Petr je jedním z 

dobrovolníků, který řídí doprovodný automobil, a juniora vzal s sebou. 

Protože ho nemá kdo hlídat? Vůbec ne. Bere ho sebou na všechny 

sportovní akce, i na naši cyklotour, odrážedlo sebou. Odmala ho promořuje a zasvěcuje do aktivit, aby juniorovi 

přešly do krve, mimo jiné i to, že si lidé mají pomáhat. 

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/2-etapa-zatec-zichovec 

 

https://www.nakoledetem.cz/clanek/prolog-as-sokolov
https://www.nakoledetem.cz/clanek/1-etapa-sokolov-zatec
https://www.nakoledetem.cz/clanek/2-etapa-zatec-zichovec


3. etapa: Zichovec - Praha 
1. června 2019 

Se Zichovcem opustíme i Dolnooharskou tabuli a vrhneme se vstříc hlavnímu 

městu. Nejprve se přes několik údolí a vršků přesuneme do Slaného. 

Prohlédneme si místní milé náměstí a budeme počítat, kolik dětí se k nám 

přidá na kousek cesty v den svého svátku tedy na Den dětí. Ze Slaného 

vyrazíme, obklopeni ovocnými sady, a opět pojedeme přes údolí různých 

potoků a několik vršků. Několikrát podjedeme nebo přejedeme dálnici D7 a 

dorazíme do Libochoviček, milé obce, kde se o nás již jednou krásně 

postarali, když v roce 2013 řádily povodně. Odpočineme u místního rybníku 

a budeme pokračovat na západ. Mineme Lidice i další obce a zastavíme až v 

tradiční naší zastávce, v Družci.  

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/3-etapa-zichovec-praha 

4. etapa: Úvaly - Veliny 
2. června 2019 

Ráno v osm nás poslal do čtvrté etapy starosta Úval pan Petr Borecký. 
Čekala nás skoro rovina a krásné počasí, a také vědomí, že po včerejším 
kotrmelci a jedenácti stezích na čele a obočí se Josef musí mírnit. Z Úval 
vyjel na svém oři, ale po několika kilometrech ho vystřídal Ivan Burkert, Pepa 
pokračoval na silničním kole. Mnozí ani netušili, že umí i na silničce. Než 
podáme report, představíme další osobnost pelotonu, Petra Vlčka. Je to ten, 
který jede buď na špici nebo na chvostu a hromovým hlasem nás umravňuje, 
abychom všichni nasadili přilbu, abychom se neroztahovali po celé šířce 
jízdního pruhu, zkrátka nás drží na uzdě. Mimochodem rovněž bývalý 
hokejový rozhodčí.   

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/4-etapa-uvaly-veliny 

5. etapa: Veliny - Jeseník 
3. června 2019 

 Ráno z kempu ve Velinách jsme vyrazili do kopců. Byla-li to včera pohoda, 
dnes nadešla změna programu. Než se pustíme do popisu našeho zápasu 
s kopci, přiblížíme aspoň tři loga na našich dresech. Nejprve Škoda Auto. 
Je naším generálním partnerem už pár let, což v praxi znamená, že nám 
zapůjčila jeden vůz na celý rok i s příspěvkem na benzín, na cyklojízdu pak 
další auta. Celkem tedy jede Octavia, Superb, Kodiaq a VW Caravella, 
abychom to všechno zvládli naložit a převézt. Tipněte si, kolik najezdí 
„naše“ celoroční auto. Výsledek najdete na konci dnešní zprávy. Tolik 
nejnápadnější logo na dresech. 

 

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/5-etapa-veliny-jesenik 

6. etapa: Jeseník - Ostrava 
4. červen 2019 

Ráno hybaj z postele, snídaně a na náměstí v Jeseníku, kde se s námi 

rozloučila paní starostka Zdenka Blšťanová. Dnes to bude oproti 

včerejšku kratší, ale jen o 3 kilometry. Jen aby… Pepu, který se nám po 

pádech pěkně vybarvil v obličeji, na stehnu, na kolenou a kde všude, 

nahrazuje Ivan Burkert, který toho má na vysokém kole opravdu hodně 

za sebou. Chtěl jsem ho představit dnes, ale musím to nechat na příště, 

protože máme aktualitu. Už od Aše jsme peloton trochu mezinárodní, 

jede s námi totiž Jaro Špik z Nižné Polianky z východního Slovenska, 

provozovatel lyžařského vleku a letní plovárny. Už vloni jel polovinu tour, 

letos celou.  

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/6-etapa-jesenik-ostrava 

https://www.nakoledetem.cz/clanek/3-etapa-zichovec-praha
https://www.nakoledetem.cz/clanek/4-etapa-uvaly-veliny
https://www.nakoledetem.cz/clanek/5-etapa-veliny-jesenik
https://www.nakoledetem.cz/clanek/6-etapa-jesenik-ostrava


7. etapa: Ostrava - Kroměříž 
5. června 2019 

 Z Ostravy!!! jsme vyjeli na čas od radnice, a to s posilou pana ostravského 

primátora!!! pana Tomáše Macury. Nebylo to žádné markýrování pro 

noviny, šlapal s námi až do Valašského Meziříčí a jel by dál, kdyby 

nemusel večer do gala a něco zahajovat. Tak, a teď špetka poučení, 

dávejte pozor: Když se něco, byť svědomitě, pečlivě a důkladně 

připravuje, může to skončit průšvihem. Jako se podařilo nám. Víte, že jsou 

u Ostravy dva Petřvaldy, vcelku blízko sebe? No, my to už víme velmi 

dobře. V čem ten průšvih spočívá, vysvětluje dopis, který jsme krátce před 

startem naší cyklotour sepsali a poslali.   

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/7-etapa-ostrava-kromeriz 

8. etapa: Kroměříž – Mikulčice  
6. června 2019 

 Z náměstí v Kroměříži jsme vyrazili na čas, protože nás čekala co do 
zastávek nejnáročnější etapa. Kdo zná cyklotour, ten ví, že Morava je 
štědrá (nejen) na zdejší koláčky, které vynahradí všechny špeky, které 
bychom (náhodou) nechali cestou. Ale nejprve konečně představím 
Ivana Burkerta. Josefa poprvé uviděl na Tour de France, když se tam jel 
podívat na závod a náhodou Pepu zahlédl. Pak o rok později na Giru a 
ještě o rok později znovu na Vueltě. Takže vyrazit na cyklotour Na kole 
dětem se rozumělo sama sebou. Ivana navíc táhlo vyzkoušet si i vysoké 
kolo. Pepa mu jedno opatřil a přivezl do Prahy. Přijel v obleku, protože tu 
měl jednání, ale nic mu nebránilo v tom, aby Ivanovi předvedl, jak je jízda 
snadná.  

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/8-etapa-kromeriz-mikulcice 

9. etapa: Hodonín – Šlapanice  
7. června 2019 

Z Hodonína nás vyprovodil pan starosta Libor Střecha a my vyrazili 

v konečně chladnějším počasí vstříc první zastávce ve Svatobořicích – 

Mistříně. Než tam dojedeme, přiblížíme tučné logo na našich kalhotách 

– SMO Otrokovice. Ing. Jiří Dlabač, jehož firmu napínáme na obou 

našich stehnech, se seznámil s Josefem na jedné společenské akci. Asi 

by zůstalo jen u zdvořilostní výměny jmen, kdyby mu Josef, jak ho někdy 

napadne, nezmačkl ruku jako ve svěráku. Co je to za raubíře?, řekl si 

Jura a rozhodl se přijít mu na zoubek. Není čas na dlouhé řeči, zkrátka 

ho pozval do firmy, aby řekl, co je zač. Skončilo to jednak tím, že Josef 

představil projekt Na kole dětem, jednak tím, že se Jura vydal na nějaký 

výlet, na němž ujel 126 kilometrů, sám říká „svých prvních panenských“.  

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/9-etapa-hodonin-slapanice 

10. etapa: Brno - Znojmo 
8. června 2019 

A je to tady, finis coronat opus, poslední etapa, poslední stovka 

kilometrů. Včera jsme sice skončili ve Šlapanicích, ale spali jsme v Brně, 

abychom ráno slavnostně odstartovali z náměstí Svobody, odkud nás do 

Ivančic vyslal radní pan Jaroslav Suchý. Než ale vyrazíme, představíme 

ty, bez nichž bychom nedojeli nikam, kteří tvořili podpůrný tým, starali se, 

abychom se my nemuseli starat. O Martině Střížové viz 1. etapa. 

Začneme u Jaroslava Bystřického, který pečuje o naše zavazadla. Řídí 

VW Crafter z Top Centra Hodonín, který si půjčil týden před startem, aby 

v jeho nitru vybudoval až do stropu police a přihrádky pro všechny 

propriety nutné pro cyklotour.  

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/10-etapa-brno-znojmo 

https://www.nakoledetem.cz/clanek/7-etapa-ostrava-kromeriz
https://www.nakoledetem.cz/clanek/8-etapa-kromeriz-mikulcice
https://www.nakoledetem.cz/clanek/9-etapa-hodonin-slapanice
https://www.nakoledetem.cz/clanek/10-etapa-brno-znojmo


Projekt Na kole dětem – deset let pomoci, přátelství, poznání a pohybu je za 
námi. Již v cíli se všichni těší na ročník jedenáctý. 

 
      A je to. Desátý ročník cyklotour Na kole dětem je 
minulostí. V deseti etapách projeto více než šedesát 
krásných náměstí. Bylo by dobré zmínit večer před 
závěrečnou etapou, kdy se bilancuje, jak byl ročník 
úspěšný. Naši borci se sešli u jednoho stolu v 
brněnské restauraci, do čela posadili Josefa a 
společně vykládali a promlouvali o... O čem? Jak jsou 
rádi součástí tohoto projektu, kdo pro koho či pro jaký 
účel jel, vzpomínali, kdy se přidali poprvé, jak kdo 
potkal Josefa, věřte, to je perlička za perličkou, a 
vyprávěli si někdy i neuvěřitelné zážitky z cest po 
naší vlasti v našem "Pelotonu Dobré Nálady".  
 
      Josef Zimovčák - před mnoha lety muž, který rád 
jezdil na kole... měl takový sen. Nejdřív to byla 
myšlenka. Nemusel udělat nic, mohl odkládat a 

chlácholit se, že to nejde a že je mnoho překážek, které skutečně jsou. A přesto. Když jsem se tak dívala kolem 
sebe v cíli, viděla tu nádhernou atmosféru, všechna ta přátelství a příběhy, které nás pojí. Kolik dobrých lidí se stalo 
ještě lepšími díky Josefovu projektu. Kolik dětí a rodin mohlo načerpat síly na rekondičních pobytech, které Nadační 
Fond Josefa Zimovčáka hradí. Až z toho běhá mráz po zádech, cítíte to? Jet v pelotonu vedle takových person jako 
je profesor Pafko, profesor Pirk, či paralympijský cyklista Jirka Ježek. Musí to být skvělý pocit. Josefe, všichni 
smekáme. Chce to hodně zarputilosti, odvahy a také schopnost sny měnit ve skutečnost. Navíc Josefova fyzická 
kondice, to je něco, nad čím někdy zůstává rozum stát. Ale kde je vůle, je i cesta. Pepo, děkujeme Ti! 
 
           Věřte, je mnoho lidí, díky kterým se celá cyklotour může odehrát. Děkujeme partnerům, městům, obcím a 

krajům, kteří podpořili tento projekt. Děkujeme Policii ČR, která nás bezpečně a zkušeně vede napříč republikou. 

Uklidňuje řidiče, kteří zdá se ale jsou stále více shovívaví a i když jsou při průjezdu pelotonu uklizeni ke kraji silnice, 

mávají a povzbuzují cyklisty. Tímto děkujeme všem, koho jsme zdrželi na cestě. Věřte, že i Vy jste podpořili skvělou 

věc. Můžeme prozradit, že již teď víme, že to celé má smysl. Získané částky předčí ty loňské. Lidé byli vstřícní, 

pokladnička a konto veřejní sbírky se rychle plnily menšími čí většími částkami.             

                      Až v dalších letech potkáte začátkem června houf cyklistů v čele s bláznem na vysokém kole a bude 

Vás brzdit ve Vaší cestě, zpomalte, usmějte se, podpořte je. Nikdy nevíte, zda někdy v budoucnu tihle borci 

nepodpoří Vás nebo Vaši rodinu. Nepřejeme si to nikdo. Ale nemůžeme zavírat oči. Podívejme se pravdě do tváře, 

zřeme opravdovou realitu. Neschovávejme se za tím, že zrovna nemáme čas, peníze, náladu ... Pojďme nezištně 

pomáhat jeden druhému. Začněme u sebe. Mějme rádi sebe, své bližní a pak zjistíme, že můžeme mít rádi úplně 

všechny. Třeba i toho, koho zrovna vidíme poprvé. Každý jeden z nás je originál a má svůj neopakovatelný příběh. 

Všichni jsme tady spolu a společně vytváříme svět, který je kolem nás. My jsme ten svět. Není to ani o velkých 

gestech. Naopak, jsou to ty drobné maličkosti, ta mozaika z maličkých částeček, která vytváří náš obraz a odraz. 

Pojďme ho vytvořit tak, aby se nám líbil, byl barevný, veselý a čišela z něj radost z bytí. Dejme tento dar našim 

dětem do jejich budoucnosti. Projekt Josefa Zimovčáka je opředen pozitivním nábojem a radostí ze setkání. 

Závěrem hlášku, kterou Vojta Polanský často 

opakuje, snad abychom si to všichni 

zapamatovali: Zdravý člověk má tisíc přání, 

nemocný jen jedno. A když onemocní dítě, je 

nemocná celá rodina. My se snažíme, aby to 

tolik nebolelo. Také díky vám se to snad trochu 

daří. Jak řekl Saša Fedoročko, byli jsme skvělý 

orchestr, a i když dirigentovi dvakrát upadla 

taktovka, na výsledném dojmu to vůbec nebylo 

znát.  

       Přidejte se příště k nám. Udělá vám to 

dobře na srdci. Děkujeme všem za přízeň a 

budeme se nesmírně těšit v dalším, již 

jedenáctém ročníku, veřejné cyklotour Na kole 

dětem.  

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

méně“.  



Partnerské akce – fundraising 
 
Novoroční vyjížďka Brnem 

Veletrh Regiontour 

Jarní odlévání zvonu Na kole dětem – Deštné v Orlických Horách 

Vrchařská koruna Valašska 

GLS Do práce s Na kole dětem 

RI OKNA s Na kole dětem 

VKV vyjížďka s Josefem Zimovčákem - Vsetín 

Na kole dětem jižní Moravou 

Dětský filmový festival Zlín – prezentace Na kole dětem 

Cyklotour Na kole dětem 

Na kole dětem Toulavou 

Konec školního roku ve škole Svatobořice-Mistřín 

Výlet dětí ze školy v Lužicích 

Na kole dětem Žďárskými vrchy 2019 

Opel Handy cyklomaraton 

13. ročník Okolo Malé Hané 

Na kole dětem Vysočinou 2019 

Brno -Praděd -Brno 2019 

Biskupické kaléšek 

Běh městem Hrotovice 

Pražská míle 

Návštěvy rekondičních pobytů 

Přednášky ve školách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Media 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tv.idnes.cz/domaci/cykliste-jedou-napric-republikou-na-podporu-nemocnych-
deti.V190529_145246_idnestv_jda 
 
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/josef-zimovcak-cyklojizda-cykliste-pomoc-
nemocne-deti-na-kole-detem.A190529_141457_vary-zpravy_ba 
 
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/608535/jede-z-ase-do-znojma-kvuli-
nemocnym-detem-sampion-dvakrat-sletel-z-kola-nevzdal-a-slape-dal.html 
 
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/projekt-na-kole-detem-jede-z-ase-pres-
ostravu-az-do-znojma-40285539 
 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/418236100071053/ 

 
 

https://tv.idnes.cz/domaci/cykliste-jedou-napric-republikou-na-podporu-nemocnych-deti.V190529_145246_idnestv_jda
https://tv.idnes.cz/domaci/cykliste-jedou-napric-republikou-na-podporu-nemocnych-deti.V190529_145246_idnestv_jda
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/josef-zimovcak-cyklojizda-cykliste-pomoc-nemocne-deti-na-kole-detem.A190529_141457_vary-zpravy_ba
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/josef-zimovcak-cyklojizda-cykliste-pomoc-nemocne-deti-na-kole-detem.A190529_141457_vary-zpravy_ba
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/608535/jede-z-ase-do-znojma-kvuli-nemocnym-detem-sampion-dvakrat-sletel-z-kola-nevzdal-a-slape-dal.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/608535/jede-z-ase-do-znojma-kvuli-nemocnym-detem-sampion-dvakrat-sletel-z-kola-nevzdal-a-slape-dal.html
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/projekt-na-kole-detem-jede-z-ase-pres-ostravu-az-do-znojma-40285539
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/projekt-na-kole-detem-jede-z-ase-pres-ostravu-az-do-znojma-40285539
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/418236100071053/


Záštita projektu Na kole dětem 2019 

 
 

 

genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, Ph.D. - policejní prezident, Ing. Bc. Anna Hubáčková – 

senátorka Parlamentu ČR za Hodonínsko PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. - radní 

hlavního města Prahy, Mgr. Milena Johnová - radní hl. města Prahy, JUDr. Bohumil Šimek 

– hejtman Jihomoravského kraje, Oldřich Bubeníček - hejtman Ústeckého kraje, Jiří Čunek 

– hejtman Zlínského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - hejtman Moravskoslezského 

kraje. Ladislav Okleštěk – hejtman Olomouckého kraje,  Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová 

– hejtmanka Středočeského kraje, Mgr. Jana Mračková Vildumetzová – hejtmanka 

Karlovarského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D. -hejtman Pardubického kraje, 

Mgr., JUDr. Markéta Vaňková - primátorka statutárního města Brno, Ing. Tomáš Macura, 

MBA - primátor statutárního města Ostravy, PhDr. Igor Hendrych, Ph.D – náměstek 

statutárního města Opava, Dalibor Blažek - starosta města Aš, PeadDr. Jiří Kulhánek- 

starosta města Kadaně, Mgr.Bc. Zdeňka Blišťanová - starostka města Jeseník, Ing. Jiří 

Lukášek - starosta města Rousínova, Libor Střecha – starosta města Hodonína, Mgr. Ondřej 

Výborný – starosta města Holice, Mgr. Pavel Paschek – starosta města Hlučín, Mgr. Petr 

Borecký – starosta města Úvaly, Petr Kopínec – starosta města Vrbno pod Pradědem, Rada 

města Znojma, Záštita obce Kněždub, Mgr. Jan Čižinský - starosta městské části Praha 7, 

Mgr. František Lukl – starosta města Kyjov, Ing. Jiří Skořepa – starosta města Rychnov pod 

Kněžnou, Ing. Václav Kubín – starosta města Králíky, Rada města Bystřice pod Hostýnem, 

Ing. Tomáš Svoboda – starosta města Kynšperk nad Ohří, Ing. Hana Jamborová – starostka 

města Koryčany, Ludmila Vocelková - starostka města Nejdek, Mgr. Antonín Jalovec – 

starosta města Cheb, Bc. Michal Boudný – starosta města Slavkov u Brna, Záštita města 

Beroun, Ing. Petr Rys – starosta města Bruntál, Mgr. Miroslav Zůna - starosta města 

Libochovice, Judr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. – starosta města Veselí nad Moravou, Ing. 

Zdeňka Marková – starostka města Chvaletice, Bc. Jan Picka – místostarosta města Sokolov, 

Lubomír Kocman – starosta města Rudná, Ing. Jiří Lukša – starosta města Petřvald, Bc. 

Robert Stržínek – starosta města Valašské Meziříčí, Mgr. Tomáš Klásek – starosta obce 

Lužice, Ing. Miroslav Veselý – starosta obce Svatobořice-Mistřín, Mgr. Michaela Trněná – 

starostka města Šlapanice, Jiří Kopeček – místostarosta města Šlapanice, Bc. Eliška 

Nohavicová – starostka města Miroslav, Ing. Štefan Drozd – starosta města Klášterec nad 

Ohří, Martin Staněk – starosta města Sezemice, Ing. Miroslav Halatin – starosta města 

Frenštát pod Radhoštěm, Pavel Volek – starosta města Klobouky u Brna, Mgr. Bc. Vít 

Rakušan – Starosta města Kolín, Mgr. Zdeňka Hamousová – starostka města Žatec, Mgr. 

Jaroslav Brabec – tajemník královského města Slaný, Ing. Jan Bureš – starosta města Ostrov, 

Ing. Josef Uhlík – starosta obce Ratíškovice, Mgr. Alena Švejnohová – starostka města Pečky, 

Milan Buček – starosta města Ivančice, Mgr. Zdeněk Pištora – starosta města Postoloprty, 

Karel Jurka – starosta města Vyškov, Petr Krejcar – starosta obce Veliny, Ing. Vladimír 

Černý – starosta obce Rouchovany, Zdeněk Kofent – starosta obce Družec, Ing. Josef Bíža – 

starosta obce Mšené-lázně, Bedřich Buťák – starosta obce Leskovec nad Moravicí, Roman 

Vorlíček – starosta obce Zichovec, René Havelka – starosta obce Libochovičky, Ing. Antonín 

Hanák – starosta obce Terezín.   

 

 

 
 

 

 



 

 

Partnerské kraje 2019 

 

               

 

 

 

Partnerská města a obce 2019                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



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 2019            439380,- Kč 
                               
Využití: 

HAIMA Ostrava, o.s.- rekondiční pobyty                                                    200 000,- Kč                               

Spolek Sluneční paprsek- rekondiční pobyty                                              150 000,- Kč 

NF Krtek Brno – rekondiční pobyty                                                            100 000,- Kč 

 

 

 

 

5. FINANČNÍ PROSTŘEDKY NF NA KOLE DĚTEM 

 

 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2018 

NA KOLE DĚTEM 

Nadační fond 

IČO 292 35 715 

 

Sestaveno dne: 

 

7.03.2020 

Podpis statutárního orgánu: 

 

 

 

 

 

Sestavila: 

 

 

Ing. Heligrová Ilona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(1) Popis účetní jednotky:    

 

název:  NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka  

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 

 

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 1.1.2019 do 31.12.2019, 

rozvahovým dnem je 31.12.2019 

 

Způsob a místo úschovy účetních záznamů: účetní záznamy jsou uchovávány po dobu, která 

je v souladu se zákonem o účetnictví a vnitřním předpisem účetní jednotky.  

Záznamy jsou uloženy v sídle nadačního fondu. 

 

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách, způsobech 

oceňování a odpisování 

Způsob sestavení odpisového plánu (oprávky majetku): - účetní jednotka neeviduje žádný 

dlouhodobý majetek. 

Způsob přepočtu cizích měn na Kč: 

• byly použity cizí měny a byl použit kurz ČNB dnem účetního případu 

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty: 

 • účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1992 Sb. O účetnictví, v       

souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není   

podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 

Změny a významné události mezi rozvahovým datem a okamžikem sestavení účetní závěrky: 

• změny nenastaly 

Informace o zaměstnancích: 

• účetní jednotka neměla zaměstnance 

 

Pohledávky k rozvahovému dni 

v tis. Kč     minulý rok  běžný rok 

• Pohledávky celkem   0   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 2019 byl dosažen výsledek hospodaření ve výši 958 Kč., daňová úspora byla 

touto ztrátou z hlavní činnosti použita 

Investiční a provozní dotace: 

• Účetní jednotka neměla 

 

 

 

 

Přijaté dary a dotace v roce 2019 byly ve výši 1.567.800 Kč 
 

 

 

 

 

Firma Částka 

Město Sezemice 3 000,00 

Město Vrbno p/Pradědem 5 000,00 

Město Hodonín 30 000,00 

Město Žatec 7 000,00 

Hlavní město Praha 150 000,00 

Nadace ČEZ-nadační příspěvek 200 000,00 

Město Sezemice 3 000,00 

Město Vrbno p/Pradědem 5 000,00 

Město Hodonín 30 000,00 

Město Žatec 7 000,00 

Hlavní město Praha 150 000,00 

Nadace ČEZ-nadační příspěvek 200 000,00 

Město Sezemice 3 000,00 

Město Vrbno p/Pradědem 5 000,00 

celkem přijaté dotace  395 000 
 

 

 

 



Firma              Částka 

  

Obec Ratíškovice 5 000,00 

Město Rychnov n.Kněžnou 10 000,00 

Obec Lužice 10 000,00 

Město Bystřice pod Hostýnem 10 000,00 

Město Kynšperk nad Ohří 3 000,00 

MONDAT s.r.o. 4 000,00 

Město Jeseník 10 000,00 

Obec Pašovice 5 000,00 

Obec Terezín 5 000,00 

Ján Lahvička 3 000,00 

Ján Lahvička 3 000,00 

Město Veselí nad Moravou 10 000,00 

Lučební závody Draslovka 50 000,00 

Město Slavkov u Brna 20 000,00 

Město Aš 10 000,00 

Město Šlapanice 20 000,00 

Ján Lahvička 3 000,00 

Obec Mšené-lázně 30 000,00 

Město Beroun 10 000,00 

Obec Žarošice 3 000,00 

Obec Vlkoš 2 000,00 

Stolařství Smetana 3 000,00 

Město Petřvald 10 000,00 

Město Miroslav 2 000,00 

Obec Kelčany 3 000,00 

Ján Lahvička 3 000,00 

Obec Svatobořice-Mistřín 10 000,00 

Město Úvaly 10 000,00 

Obec Rouchovany 10 000,00 

Obec Kostelec 1 000,00 

Město Ostrov 10 000,00 

Město Holice 5 000,00 

Obec Čeložnice 1 000,00 

Obec Leskovec n/Moravicí 3 000,00 

Město Hlučín 10 000,00 

Obec Bukovany 1 000,00 

Město Bzenec 2 000,00 

Styroprofile a.s. 20 000,00 

Styrotrade a.s. 20 000,00 

ing Tvrzník 70 000,00 

Město Vracov 3 000,00 

Obec Těmice 5 000,00 

Obec Kněždub 3 000,00 

Obec Nechvalín 2 000,00 

Obec Hovorany 4 000,00 



Obec Stražovice 1 000,00 

Obec Šardice 1 000,00 

Obec Žeravice 5 000,00 

Obec Žádovice 3 000,00 

ObecStavěšice 1 000,00 

Obec Moravany 1 000,00 

Obec Hýsly 5 000,00 

Obec Karlín 2 000,00 

Obec Vacenovice 1 000,00 

Obec Želetice 1 000,00 

Obec Sobůlky 1 000,00 

Obec Dražůvky 1 000,00 

Ing.Unzeitig Petr 5 000,00 

Obec Skoronice 3 000,00 

Obec Lovčice 1 000,00 

Matrix a.s. 20 000,00 

Pizzerie K1 s.r.o. 5 000,00 

Steak House K1 5 000,00 

Město Kyjov 5 000,00 

Obec Vřesovice 1 000,00 

Obec Věteřov 1 000,00 

Obec Ostrovánky 1 000,00 

Obec Domanín 1 000,00 

Luděk Šofr 10 000,00 

L+P Kratochvílovi 5 000,00 

Vorlíček Plast s.r.o. 10 000,00 

Auto-Evžen Myslivec s.r.o. 10 000,00 

Origo Autosklo s.r.o. 50 000,00 

1.Zichovecká s.r.o. 80 000,00 

Obec Zichovice 10 000,00 

Obec Dambořice 2 000,00 

Polák Roman 2 000,00 

Polák Roman 33 000,00 

Origo Autosklo s.r.o. 50 500,00 

Obec Násedlovice 1 000,00 

Anna Hubáčková 2 000,00 

Dr.Bumbová 2 000,00 

STROM PRAHA a.s. 15 000,00 

Martin Grigar 50 000,00 

Město Votice 25 000,00 

Medax Systems s.r.o. 30 000,00 

PK Meton s.r.o. 5 000,00 

UHLÍ PÍSKY ČERT s.r.o. 50 000,00 

Město Slaný 15 000,00 

Obec Syrovín 1 000,00 

Městys Batelov 3 000,00 

Město Vyškov 5 000,00 

Město ždánice 1 000,00 



Město Jihlava 20 000,00 

LINET s.r.o. 10 000,00 

Město Třešť 7 000,00 

TAD Trutnov 10 000,00 

ZPS- frézovací nástroje 5 000,00 

Kardio Brychta 

 

20 000,00 
 

Obec Čejkovice 20 000,00 

Město Solnice 10 000,00 

UniCredit Bank 30 000,00 

QUALIFORM a.s. 18 000,00 

Město Strmilov 5 000,00 

Město Olešnice 10 000,00 

Aleš Prokopec 5 000,00 

Město Libochovice 5 000,00 

Fedoročko Ondřej 300,00 

Tereza Blažková 500,00 

Obec Mouchnice 1 000,00 

ZŠ Vnorovy 14 000,00 

Ján Lahvička 6 000,00 

Obec labuty 500,00 

celkem přijaté dary 1.172.500 
 

- 153.000 Kč obdržel nadační fond na prezentaci a propagaci od společnosti MetLife Europe 

d.a.c., pobočka pro Českou republiku 

- 10.000 Kč obdržel nadační fond na zajištění aktivity projektu Na kole dětem 2019 od 

Vysočina Tourism ,  příspěvková organizace 

- 10.000 Kč od Města Solnice obdržela nadace již na rok 2020. 

 

Odeslané dary v roce 2019 byly ve výši 1.503.594 Kč 
 

 

Firma Částka 

HAIMA CZ, o.s. 200 000 

Šance Olomouc o.p.s. 150 000 

HAIMA CZ, o.s. 250 000 

HAIMA OSTRAVA o.s.. 150 000 

Šance Olomouc - ubytování dětí při rekondičním pobytu 150 000 

Nadace pro transplantace kostní dřeně 100 000 

ubytování pro děti z nadace KRTEK Brno 250 000 

dárky dětem  3 594 

Krůčky pro Evičku, z.s. 50 000 

Nemocnice Jihlava, p.o. 50 000 

Nadace pro transplantace kostní dřeně 50 000 

HAIMA OSTRAVA o.s.. 100 000 

  

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména 

rozdělení zisku: 

• Výsledek roku 2018 ve výši -221.238 Kč byl na základě rozhodnutí správní rady 

uhrazen jměním nadačního fondu. 



 

 

 



 

 


