
 

 

 

 

 

 

 

     
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka 

 
 
 

Výroční zpráva 2020 
 



 
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 2020 
jedenáctým rokem ve své činnosti. Celoroční aktivity byly ovlivněny situací COVID 19. 
Rekondiční pobyty a všechny sportovní akce byly v roce přizpůsobeny zvláštnímu 
režimu. Tradiční akci veřejnou cyklotour Na kole dětem napříč Českou republikou se 
podařilo uskutečnit bez zásadního omezení. Vzhledem k letním termínům proběhla  
i většina ostatních fundraisingových akcí.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Na kole dětem – po jedenácté vyrazí cyklisté napříč Českou 
republikou. Nenechají děti ve štychu! 
 
 
      Ve dnech 10. - 20. června 2020 vyrazí Josef Zimovčák a peloton cyklistů na 
etapovou cyklojízdu napříč Českou republikou. Tradiční bude letos pouze záměr 
jízdy, což je získání finančních prostředků na pomoc a podporu onkologicky 

nemocných dětí. Při jedenáctém ročníku nebylo třeba obměny a zajímavosti plánovat, přišly samy. 
Vzhledem k současné situaci COVID 19 si struktura organizace vyžádala značná opatření. Peloton v 
čele s Josefem bude menší, tvořený pouze partnery a sponzory. Pepu neopustí ani páni profesoři Pafko 
a Pirk. Bohužel nelze s otevřenou náručí vítat přidávající se cyklisty a vytvořit mohutný hrozen 
radostných cyklistů přijíždějící na zaplněná náměstí jako minulé roky. Aby zůstal duch pomoci naplněn, 
každý může sednout na kolo sám, nebo v menší skupině, ujet nějakou trasu, nejlépe blízko svého 
bydliště a poslat finanční částku ve výši ujetých kilometrů na účet NF Na kole dětem. Z poslaných fotek 
uděláme report, jako bychom byli společně. Zajímavých a krásných míst na našem území je spousta, 
nemusíme být všichni v jeden moment na jednom místě a přesto můžeme podpořit dobrou věc. Do 
dnešní doby se přímo hodí další tradice posledních ročníků, což je odlití a následná dražba zvonů. 
Zvony svým hlasem ohlašovaly smrt i nový život, varovaly před nebezpečím, vybízely k pokoji a míru. 
Naše dva 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. Za deset let se podařilo získat pro děti více než dvanáct milionů korun, což není málo, 
ale ani dost. Pokusíme se zase trochu děti potěšit.  
 
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/sbirka-na-kole-detem-nf-josefa-zimovcaka-czk 
 
     „Trasa je letos plánovaná z moravskoslezského Hlučína, přes Ostravu do malebné obce Slopné, 
dále do Bzence, Ivančic a Jindřichova Hradce, projedeme Jižní Čechy do Písku, tradičně se zastavíme 
v Družci, projedeme Prahou a ze Sobotky už zamíříme do Orlických hor. Zde se chvíli pozdržíme  
a konec nás čeká v Lanškrouně. Navštívíme mnoho nových míst, zastavíme se i tam, kde už nás znají 
a oprášíme stará partnerství,“ shrnuje hlavní manažer Petr Veselý. „Města byla letos v komunikaci  
a přípravách akce mimořádně vstřícná, proto jsme se rozhodli, že příští rok pojedeme stejnou trasu jako 
letos, kdy jsme museli udělat z veřejné akce bohužel spíše promo. Pevně věříme, že dvanáctý ročník 
bude zase v plné parádě. Ale na to, že ročník vynecháme, jsme ani na okamžik nepomysleli,“ dodává. 
 
https://www.nakoledetem.cz/cyklotour-2020 
 
       „Všichni se jistě těšili na setkání po roce. Já jsem měl letos připravenou jízdu bez pádu (celý rok 

jsem na to trénoval      ). Současná situace může přinést bohužel i zklamání. Nedejte si vzít radost  

z pohybu a přátelství. Myslete na nemocné děti, že si svou situaci také nevybraly dobrovolně a musí ji 
zvládnout. Tak jim to pojďme ulehčit, jak to jen bude možné,“ říká Josef Zimovčák.  
        „Akci bychom nemohli uskutečnit bez vydatné podpory měst, krajů a společností. Velmi mne těší, 
že nám zůstávají věrni významní partneři a sponzoři jako spol. Škoda Auto, Nadace ČEZ, VITA 
software, SMO Otrokovice, Interflex, Kareta, spol. TOITOI, stavební společnost Kaláb a mnoho dalších,“ 
Především díky jejich podpoře a vstřícnosti, lze projekt uskutečnit i v této složité době,“ děkuje 
koordinátorka Martina Střížová.  
 
 
Motto: „My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně“. 
  
 
Tisková zpráva - Brno, 3. června 2020 

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/sbirka-na-kole-detem-nf-josefa-zimovcaka-czk
https://www.nakoledetem.cz/cyklotour-2020


 

 

 



Reporty z etap veřejné cyklotour Na kole dětem 

 

Slavnostní prolog 2020: Hlučín – Ostrava – Kopřivnice 
 

10. června 2020 - Tak je to tady!!!Rozjíždíme druhou desítku Cyklotour Na 

kole dětem, trochu jinou než předchozí a doufejme trochu jinou než ty 

příští. Karanténa nám trochu zkomplikovala život a plány. Měli jsme jet 

v květnu, pak v září, nakonec, jak vidíte, jsme vyrazili teď, v červnu. Někdy 

příště o tom, co to pro nás znamenalo. 

 

 

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/prolog-hlucin-koprivnice 

 

1. etapa: Kopřivnice – Slopné 
11. června 2020 - Spali jsme v Gongu ve Štramberku a ranní výhled na 
zdejší trúbu se sluníčkem na nebi sliboval krásný den. Také to vyšlo. V 
osm nás odstartoval kopřivnický pan místostarosta Ing. Miroslav Kopečný 
a my jsme zamířili do Nového Jičína. Ono je těžké popisovat vždycky milé 
a vstřícné přivítání všude, kde se zastavíme, což v Novém Jičíně nebylo 
jiné. Pan starosta Mgr. Ondřej Syrovátka dohlédl, abychom se občerstvili 
a předal Pepovi Zimovčákovi šek pro jeho nadaci, načež někteří z nás 
obhlédli místní pamětihodnost.   
 

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

lidec 

 

2. etapa: Luhačovice - Bzenec  
12. června 2020 - 3. den, pátek, Luhačovice–Bzenec, 120 km (sice třetí 

den, ale druhá etapa, protože první den byl prolog, tolik pro pořádek, že 

to není chyba). Stručně: Krásný den, slunce, trochu dusno, jeden brdek 

nad Zlínem, ale jinak pohoda.Nejprve třeba vrátit se do Slopného, 

včerejšího cíle a že se tam krásně žije. Vážně?, ptal se mě někdo trochu 

podezíravě v pelotonu (bylo nás dnes jako much, o tom dále). Vážně?, 

zeptal jsem se Pavla Misaře, který spolu s manželkou s námi dnes šlapal 

celý den. Ve své obci zbaňkoval podnikatele a sousedy, takže jejich 

finanční dar pro akci Na kole dětem se vyšplhal na částku, na kterou – 

bráno statisticky – přispěl každý tamní občan stokorunu. 

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/2etapa-luhacovice-bzenec 

3. etapa: Bzenec - Ivančice 
13. června 2020 - Stručně: Všem nám svítí nosy, avšak nikoli 

následkem včerejší pohostinnosti ve Vinném domě, ale vinou (díky?) 

sluníčka, které se do nás celý den opíralo. Možná je načase přiblížit, 

jak se taková veřejná cyklotour organizuje. Pokud si myslíte, že si 

čtrnáct dnů před startem my, co spolu mluvíme, zavoláme a ve 

stanovené datum tradá za Josefem Zimovčákem po republice, trochu 

se mýlíte. Přibližný směr udá Pepa brzy po ukončení předchozího 

ročníku, načež přebírá veslo Petr „Vlčák“ Vlček. Někdy v září či říjnu má 

trasu na papíře – seznam měst a obcí, jimiž se pojede, a čísla silnic, po 

nichž pojedeme. 

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/3etapa-bzenec-ivancice 

https://www.nakoledetem.cz/clanek/prolog-hlucin-koprivnice
http://nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/1etapa-lipnik-nad-becvou-horni-lidec
http://nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/1etapa-lipnik-nad-becvou-horni-lidec
https://www.nakoledetem.cz/clanek/2etapa-luhacovice-bzenec
https://www.nakoledetem.cz/clanek/3etapa-bzenec-ivancice


4. etapa: Ivančice – Jindřichův Hradec 
14. června 2020 - Že nám včera zčervenaly nosy od sluníčka? Kde ty 

loňské sněhy jsou. Ráno při snídani lehce pršelo, u startu přestalo, ale 

pak trochu déšť, vystřídán několika kapkami, načež přišly spršky, 

střídané mrholením. Pláštěnku teď, nebo až za chvíli? Až za chvíli. 

Nebo hned? Každopádně pozdě. Ale nebylo to tak zlé, vody jsme si 

užili jen na prvních třiceti kilometrech, pak krásně pod mrakem a 

sprcha až těsně před cílem, však se nerozpustíme. Ještě jedna 

organizační: Profesor Pavel Pafko musí do Prahy, střídá ho profesor 

Jan Pirk, jsme v dobrých rukách, nemluvě o doc. Jiřím Vokurkovi, o 

němž bude zítra řeč. 

 

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/4etapa-ivancice-jindrichuv-hradec 

5. etapa: Jindřichův Hradec – Písek 
15. června 2020 - Začínáme počasím, takže stručně: První čtyři a půl 
hodiny déšť, který občas přešel v lijavec. Na kůži jsme byli prakticky v 
mžiku, ždímat jsme mohli i kola. Přestalo za Českými Budějovicemi, 
ve Vodňanech se někdo převlékl, někdo drtil v ruce ponožky, někdo 
mávl rukou. Za Vodňanami vyšlo sluníčko, do Písku jsme jakž takž 
oschli. Včele jel celou dobu Dušan Celkový průměr 20,8 km/h, úžas), 
před Pískem na nás čekali dva zdejší mladí lékaři ze zdejšího Veteran 
Bicycle Clubu Písek, oba na vysokých kolech (pak že nerostou!).  

 

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/5etapa-jindrichuv-hradec-

pisek 

 

6. etapa: Písek – Družec 
16. června 2020 - Z Písku nás vyprovodilo sluníčko a svítilo nám celou 

cestu. Nic proti, kéž by to tak vydrželo. Vydrží? Je čas přiblížit pár 

sponzorů. Kdybychom měli zmínit všechny, sotva byste to překousli, je 

jich na šedesát. Třeba začít tím největším – společností Škoda Auto. 

Půjčil nám auta, přidal na benzín a Pepovi poskytl i zelenou silničku. 

Když na ni občas sedne, bráníme se zuby nehty, aby vpředu udával 

tón. Netřeba říkat, proč. Karocqy jsou polepené desítkami sponzorů, 

jedním z nich křižuje Josef celou republiku po celý rok, dost možná jste 

si toho vozu všimli 

 

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/6etapa-pisek-druzec 

 

7. etapa: Družec - Sobotka 
17. června 2020 - Dnes bylo ideální cyklistické počasí. Pod mrakem, 

teplo, žádný protivítr, co víc jsme si mohli přát? Snad jen že to mohlo být 

kratší, a když jel v čele Dušan Oháňka, nemusel jet, jako kdyby vysoké 

kolo ukradl. Nejprve informace ze Společnosti pro uvádění věcí na pravou 

míru: Není pravda, že nám Škoda Auto zapůjčila dva vozy Karoq, jak bylo 

včera oznámeno, nýbrž je pravda, že nám zapůjčila dva vozy Kodiaq, 

(jeden na celý rok), na cyklotour ještě VW Caravellu a Josefovi zelenou 

silničku Škoda. Nutno zmínit i skříňový Peugeot od plzeňského dealera, 

protože jinak bychom tu bagáž až stovky cyklistů zkrátka nezmohli.   

 

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/7etapa-druzec-sobotka 

https://www.nakoledetem.cz/clanek/4etapa-ivancice-jindrichuv-hradec
https://www.nakoledetem.cz/clanek/5etapa-jindrichuv-hradec-pisek
https://www.nakoledetem.cz/clanek/5etapa-jindrichuv-hradec-pisek
https://www.nakoledetem.cz/clanek/6etapa-pisek-druzec
https://www.nakoledetem.cz/clanek/7etapa-druzec-sobotka


 

8. etapa: Sobotka - Solnice 
18. června 2020 - Včera večer se nám z pelotonu vytratil náš dvorní 

dopisovatel Honza Králík. Než odjel, snažil se na mě přehodit svoji 

„řeholi“.  Bránil jsem se jak „čert kříže“, protože vím ze svých cest, co 

obnáší večerní zapisování deníku. Po dnešní první zastávce mi ale 

bylo jasné, že večer tu tužku do ruky vezmu. Chtěl bych tedy těmito 

řádky vzdát hold nádherné krajině, kterou jsme projížděli, i všem 

dobrým lidem, které jsme potkali. Jak říká náš lídr: „Vzhůru do 

sedátek“… Na náměstí v Sobotce – s krásným výhledem na zámek 

Humprecht – se začíná formovat dnešní sestava pelotonu.  

 

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/8-etapa-sobotka-solnice 

 

9. etapa: Rychnov nad Kněžnou - kriterium 

19. června 2020 - V noci a ráno pršelo, pršelo i na startu a vlastně celý 

den. Vyjet do vody patří k nejnepříjemnějším cyklistickým kratochvílím. 

Zpříjemnila nám ji Katka Neumannová, která nás nejen odstartovala, ale 

poctivě s námi objela skoro celý okruh. Čekali jsme, že tentokrát s 

ohledem na nečas bude peloton řídký, ale kupodivu nás vyrazilo k 

sedmdesáti, přidala se řada místních, dva dokonce v krátkých kalhotách 

a krátkých rukávech, když bylo 9 ºC, jen chvilku možná 15 ºC. Klidu nám 

přidal Milan Cedidla a jeho firma AUDIS BUS s.r.o. s přívěsem na kola 

– kdo prochladne a bude na žmach, bude moct nastoupit. Pár cyklistů 

to využilo, ti dva ne. 

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/9etapa-rychnov-nad-kneznou-kriterium 

 

10. etapa: Rychnov nad Kněžnou - Lanškroun 
20. června 2020 - Nevím, zda je vhodné začínat stejně jako včera, ale v 

noci a ráno neustále pršelo, pršelo i na startu a vlastně celý den. Pro 

přírodu příjemný pozvolný déšť, ale pro cyklisty nic, co by vyhledávali, 

zejména, když se k tomu přidal i pěkně čerstvý studený vítr, většinou 

naštěstí z boku nebo do zad. Celé to podpořila teplota mezi 10 – 13 °C. 

No prostě jaké lepší počasí si přát do poslední etapy. Že se včera 

objevilo před hotelem Studánka tolik lidí, připravených strávit celý den 

na kolech v dešti, nás překvapilo, ale přece jen to byl okruh, končící na 

stejném místě. Dnes jsme čekali, že nás bude jen poslední hrstka. No 

byla, ale pěkně velká.  

Více: https://www.nakoledetem.cz/clanek/10etapa-rychnov-nad-kneznou-lanskroun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nakoledetem.cz/clanek/8-etapa-sobotka-solnice
https://www.nakoledetem.cz/clanek/9etapa-rychnov-nad-kneznou-kriterium
https://www.nakoledetem.cz/clanek/10etapa-rychnov-nad-kneznou-lanskroun


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

 

 

A je to. Jedenáctý ročník cyklotour Na kole dětem je minulostí. Ani Coronavirus, ani nepřízeň počasí, 
nezastavili "Peloton Dobré Nálady" v chuti pomáhat. 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. 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 dvanáctém ročníku, veřejné cyklotour Na kole dětem.   

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. Zpomaluje řidiče, kteří přesto, že 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. Získaná částka se nebude 
moc lišit od loňské navzdory koronakrizi. Lidé byli vstřícní, pokladnička a konto veřejní sbírky se rychle 
plnily menšími čí většími částkami.  



 

Proč to děláme? Vřelost, radost a otevřené srdce…….  
 

 

 

 

Děti z Moravskoslezského kraje, které ukončily 

onkologickou léčbu, se aktivně účastnily Dolnoslezských 

onkologických her v polské Wrocławi. V jedenáctém 

ročníku opět soupeřily týmy mladých sportovců po 

transplantaci kostní dřeně a onkologické léčbě z Polska  

a Česka. Cesta k sportovním zážitkům vedla přes Zoo 

Wroclaw, kde děti s maminkami navštívily podmořský svět Afrykárium. Sobotní den plný sportovních výkonů, sluníčka, 

radostných úsměvů spokojených dětí i slziček od dojatých maminek, síla, překvapení a nakonec zasloužené medaile! Velmi 

mne těší, že děti po akutní léčbě onkologického onemocnění mají takové možnosti vyžití. Snažíme se vracet tyto děti zpět do 

života. 

 

Chtěla bych moc poděkovat za podporu Nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka – Na kole dětem. Ten celý tento víkend 

financoval. 

 

Michaela Češková, Ředitelka O.S. Haima Ostrava  
 

 

 

„Víte, sport je vždy spojován se zdravím. Najezdil jsem po celém světě na vysokém kole desetitisíce kilometrů  

s touhou vyhrát závody a pokořit rekordy. Většinou se mi to dařilo. S věkem a získanými zkušenostmi přichází 

pokora. Uvědomuji si, že tohle všechno bych nedokázal, kdybych nebyl zdravý. Všichni takové štěstí bohužel 

nemají. Zatím co já jsem soupeřil vždy dobrovolně, některým lidem vstoupil do života soupeř nedobrovolný - 

nemoc. Jedná-li se o onemocnění onkologické, navíc už v dětském věku, bývá to většinou protivník velmi nesoucitný 

a zákeřný. Tyto děti musí často svádět  nelítostný a tvrdý boj. Ony jsou pro mě Ti hrdinové. Postavit se do čela 

pelotonu lidí, kteří chtějí takto nemocným dětem pomoci a podpořit  je v jejich boji, je pro mě velkou ctí. Snad se 

mi s vaší podporou a pomocí podaří dovést úspěšně do cíle i další ročník projektu Na kole dětem.“  
                                                                                                                                             
 
 

Josef Zimovčák,         
vedoucí projektu  
 

 
 

 



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 

Cyklotour Na kole dětem 

Na kole dětem Toulavou 

Na kole dětem Žďárskými vrchy 2020 

Opel Handy cyklomaraton 

Na kole dětem Vysočinou 2020 

Brno -Praděd -Brno 2020 

Biskupické kaléšek 

Běh městem Hrotovice 

Návštěvy rekondičních pobytů 

Přednášky ve školách 



Media 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://nachodsky.denik.cz/z-regionu/josef-zimovcak-se-opet-rozjede-na-tour-na-kole-detem-i-nasim-krajem-20200602.html 

 
https://hodoninsky.denik.cz/ostatni_region/zimovcak-pomaha-detem-i-na-morave-etapovym-mestem-cyklotour-je-i-bzenec-20200612.html 

 

https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000020726/josef-zimovcak-privezl-do-noveho-jicina-cyklotour-na-pomoc-detem 

 

https://www.mesto-beroun.cz/aktualne/aktuality/v-roce-2023-bude-beroun-etapovym-mestem-prozradil-josef-zimovcak-5650cs.html 

 
https://slovacky.denik.cz/galerie/slovackem-projel-peloton-na-kole-detem-2020.html?back=430125545-2739-62&photo=2 

 
https://hradecky.denik.cz/z-regionu/josef-zimovcak-se-opet-rozjede-na-tour-na-kole-detem-i-nasim-krajem-20200602.html 

 
https://krkonossky.denik.cz/z-regionu/josef-zimovcak-se-opet-rozjede-na-tour-na-kole-detem-i-nasim-krajem-20200602.html 

 
https://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/peloton-se-zimovcakem-v-dukovanech-cyklotour-pomaha-detem-20200617.html 

 
https://www.mudk.cz/cs/mesto/aktualne/mesto/peloton-beneficni-cyklotour-na-kole-detem-zastavil-i-ve-dvore-kralove-nad-labem.html 

 
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Nadace-CEZ-Peloton-srdcaru-v-cele-s-Josefem-Zimovcakem-prizastavil-take-v-JE-
Dukovany-627424 

 
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/cyklotour-na-kole-detem-mela-tradicni-zastavku-ve-druzci-20200617.html 

 
https://berounsky.denik.cz/zpravy_region/do-berouna-opet-prijede-josef-zimovcak-s-peletonem-20200530.html 

 
https://www.welovecycling.com/cs/2020/06/18/s-usmevem-na-kole-pro-deti-nebud-skrt-priste-muze-jit-o-tvoje-vnouce/ 

 
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/hradec/27/2020-06-17 

 
http://www.hlucinsko.tv/2020-06-15-hlucin-na-kole-detem.html 

 
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/peloton-cyklistu-sportovniho-projektu-na-kole-detem-se-zastavil-v-ostrave-40327241 

 

https://nachodsky.denik.cz/z-regionu/josef-zimovcak-se-opet-rozjede-na-tour-na-kole-detem-i-nasim-krajem-20200602.html
https://hodoninsky.denik.cz/ostatni_region/zimovcak-pomaha-detem-i-na-morave-etapovym-mestem-cyklotour-je-i-bzenec-20200612.html
https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000020726/josef-zimovcak-privezl-do-noveho-jicina-cyklotour-na-pomoc-detem
https://www.mesto-beroun.cz/aktualne/aktuality/v-roce-2023-bude-beroun-etapovym-mestem-prozradil-josef-zimovcak-5650cs.html
https://slovacky.denik.cz/galerie/slovackem-projel-peloton-na-kole-detem-2020.html?back=430125545-2739-62&photo=2
https://hradecky.denik.cz/z-regionu/josef-zimovcak-se-opet-rozjede-na-tour-na-kole-detem-i-nasim-krajem-20200602.html
https://krkonossky.denik.cz/z-regionu/josef-zimovcak-se-opet-rozjede-na-tour-na-kole-detem-i-nasim-krajem-20200602.html
https://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/peloton-se-zimovcakem-v-dukovanech-cyklotour-pomaha-detem-20200617.html
https://www.mudk.cz/cs/mesto/aktualne/mesto/peloton-beneficni-cyklotour-na-kole-detem-zastavil-i-ve-dvore-kralove-nad-labem.html
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Nadace-CEZ-Peloton-srdcaru-v-cele-s-Josefem-Zimovcakem-prizastavil-take-v-JE-Dukovany-627424
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Nadace-CEZ-Peloton-srdcaru-v-cele-s-Josefem-Zimovcakem-prizastavil-take-v-JE-Dukovany-627424
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/cyklotour-na-kole-detem-mela-tradicni-zastavku-ve-druzci-20200617.html
https://berounsky.denik.cz/zpravy_region/do-berouna-opet-prijede-josef-zimovcak-s-peletonem-20200530.html
https://www.welovecycling.com/cs/2020/06/18/s-usmevem-na-kole-pro-deti-nebud-skrt-priste-muze-jit-o-tvoje-vnouce/
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/hradec/27/2020-06-17
http://www.hlucinsko.tv/2020-06-15-hlucin-na-kole-detem.html
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/peloton-cyklistu-sportovniho-projektu-na-kole-detem-se-zastavil-v-ostrave-40327241


Záštita projektu Na kole dětem 2020 
 

brig. gen. Mgr. Jan Švejdar - policejní prezident, PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et. Ph.D. – zastupitel a radní 

Hlavního města Prahy, JUDr. Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – 

hejtman Moravskoslezského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. – hejtman Královehradeckého kraje, Jiří Čunek – 

hejtman Zlínského kraje, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová – hejtmanka Středočeského kraje, Mgr. Zdeněk 

Dvořák – náměstek hejtmanky Jihočeského kraje, Zdeněk Živný – radní Pardubického kraje, Ing. Tomáš Macura, 

MBA – primátor statutárního města Ostrava , Ing. et Ing. Jiří Korec – primátor statutárního města Zlín, Ing. Jiří 

Svoboda – primátor statutárního města České Budějovice, MUDr. Raduan Nwelati - primátor statutárního města 

Mladá Boleslav, Mgr. Pavel Paschek – starosta města Hlučín, Ing. Jiří Lukša – starosta města Petřvald, Bc. David 

Böhm – místostarosta města Vratimov, Ing. Miroslav Kopečný – starosta města Kopřivnice, Mgr. Stanislav 

Kopecký – starosta města Nový Jičín, Záštita města Hranice, Mgr. Zdeněk Pánek – starosta města Bystřice pod 

Hostýnem, Záštita Rady města Luhačovice, Ing. Stanislav Blaha – starosta města Uherské Hradiště, Mgr. Renata 

Smutná – starostka města Strážnice, Pavel Čejka – starosta města Bzenec, Libor Střecha – starosta města Hodonín, 

Jiří Otřel – starosta města Velké Pavlovice, Záštita města Rosice, Záštita Rady města Ivančice, Ing. Vlastimil 

Bařinka – starosta města Moravské Budějovice, Ing. Karel Macků – starosta města Dačice, Záštita Rady města 

Strmilov, Ing. Stanislav Mrvka – starosta města Jindřichův Hradec, PaedDr. Jan Váňa – starosta města Třeboň, 

Záštita města Hluboká nad Vltavou, Záštita města Vodňany, Mgr. Jan Konvalinka – starosta města Příbram, Dr. 

Ing. Jiří Peřina – starosta města Hořovice, Záštita města Beroun, Mgr. Jan Čižinský – starosta městské části Praha 

7, Ing. Vlastimil Picek – starosta města Brandýs nad Labem, Záštita Rady města Benátky nad Jizerou, Záštita 

Zastupitelstva městyse Pecka, Ing. Jan Jarolím – starosta města Dvůr Králové nad Labem, Josef Horáček – starosta 

města Jaroměř,  Šárka Škrabalová – starostka města Opočno, Ing. Hostinský Jan – starosta města Solnice, Mgr. 

Jana Drejslová – místostarostka města Rychnov nad Kněžnou, Ing. Josef Paďour – starosta městyse Kunvald, Ing. 

Bc. Oldřich Jedlička – starosta města Žamberk, Petr Fiala – starosta města Letohrad, Miroslav Wágner – starosta 

města Jablonné nad Orlicí, Mgr. Radim Vetchý – starosta města Lanškroun, Mgr. Pavel Heinz – starosta obce 

Slopné, Záštita obce Podolí, Ing. František Hajdůch – starosta obce Dolní Němčí, Ing. Antonín Minařík – starosta 

obce Blatnička, Záštita obce Čejkovice, doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. – starostka obce Dolní Věstonice, 

Miroslav Rožnovský – starosta obce Hrušovany u Brna, Ing. Vladimír Černý – starosta obce Rouchovany, Zdeněk 

Kofent – starosta obce Družec, Bc. Eva Peštová – starostka obce Chuchelna, Eva Stojková – starostka obce 

Olešnice v Orlických Horách, Alena Křížová – starostka města Deštné v Orlických ho 

 

 



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 2020           524 748,- Kč 
                               
Využití: 

Krůčky pro Eričku, z. s.                                                                                50 000,- Kč                               

NF Krtek, Brno – rekondiční pobyty                                                             51 675,- Kč 

NF Krtek, Brno – rekondiční pobyty                                                             78 300,- Kč 

 

 

 

 

5. FINANČNÍ PROSTŘEDKY NF NA KOLE DĚTEM 

 

 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2020 

NA KOLE DĚTEM 

Nadační fond 

IČO 292 35 715 

 

Sestaveno dne: 

 

11.06.2021 

Podpis statutárního orgánu: 

 

 

 

 

 

Sestavila: 

 

 

Ing. Heligrová Ilona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


