
 
 
 

 
 

     
    
   Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka 
 
 
 

            Výroční zpráva 2012 
 
 



 
1. OBECNÉ ÚDAJE 

 
 
 
Název: 

 
NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka 
 

Sídlo: Veselí nad Moravou, Milokošť, Na Hrázi 244, PSČ 698  
 
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. 31.12.1956 

Veselí nad Moravou, Na Hrázi 244, PSČ 698 01 
den vzniku funkce:  31.srpna 2010 
den vzniku členství ve správní radě:  31.srpna 2010 

člen: Martin Severa, dat. nar. 10.02.1956 
Uherský Ostroh, nám. sv. Ondřeje 222, PSČ 687 24 
den vzniku členství ve správní radě:  31.srpna 2010 

  
člen: JUDr. Alexandr Fedoročko, dat. nar. 31.07.1956 

Praha 8, Bohnice, Zelenohorská 487, PSČ 181 
00   
den vzniku funkce:  1.listopadu 2011 

  
 
 
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 
den vzniku funkce:  1.listopadu 2011 

 
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 2012 ve své 
činnosti. Nadále působil jako spoluorganizátor projektu Na kole dětem, jehož cílem je 
vhodně skloubit sportovní prevenci a zdravý pohyb s pomocí onkologicky nemocným 
dětem. Onkologičtí pacienti a vůbec lidé s handicapem by neměli být jen 
stigmatizovaní svým postižením, ale žít veřejně a radovat se dále jako ostatní. Hlavní 
akcí projektu v roce 2012 byla veřejná cyklotour napříč bývalým Československem. 
 

 Na kole dětem – veřejná cyklotour 
Ve dnech 3.- 16. června 2012 se konal již 3. ročník veřejné cyklotour Na kole dětem. 
Jedná se o jedinečnou akci, která se svým charakterem a mezinárodním rozsahem 
zařadila mezi významné projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. Peloton 
cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem vyrazil na cyklojízdu napříč bývalým 
Československem. Přidat se mohl každý na kousek, jednu etapu, nebo celou trasu. 
Mezi aktivními účastníky nechyběli významné osobnosti, úspěšní sportovci a známé 
tváře. Pro nemoc se aktivně neúčastnil, ale peloton v Plzni pozdravil Prof. Pavel 
Pafko, v různých etapách se aktivně připojili několikanásobný mistr ČR v badmintonu 
Petr Koukal, trojnásobná mistryně světa v krasojízdě Martina Štěpánková, herec 
Petr Štěpánek a řada dalších. Důkazem smyslnosti akce byla účast dvou mladíků 
s handicapem. Oba díky onkologickému onemocnění přišli o nohu, přesto se do 
projektu zapojili a šlapali celou tour jednou nohou. V partnerských městech, které 
během jízdy peloton navštívil, bylo připraveno přivítání pelotonu s doprovodným 
programem. Po celou dobu jízdy byl zajištěn doprovod Policie ČR. Novinkou bylo 
rozšíření trasy za hranice bývalého Československa. Zavítání do Vídně, kde byl 
peloton přivítán představitelem vídeňské radnice a v poslední etapě proběhla 
návštěva německého městečka Rehau. Projekt získal záštity hejtmanů, primátorů a 
starostů, partnerství přijalo 38 měst a obcí.  
 
14 etap, 1946 km, 423 měst a obcí pro nemocné děti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TISKOVÁ ZPRÁVA 
A další etapa až za rok… 
Po 1946 kilometrech dorazili cyklisté do Aše 
16. Červen 2012 

A je konec. Po téměř dvou tisíci kilometrech Pepa s ostatními účastníky  dorazil do cílové stanice, do 
Aše.   

Poslední etapa je tady. Po čtrnácti dnech končí cyklotour, která projela skrz na skrz celé bývalé Československo 
a která měřila 1946 kilometrů. Tour "Na kole dětem" začala 3. června v Nové Sedlici, nejvýchodnějším 
místě Slovenska, a dnes peloton dorazil v podvečer do Aše, nejzápadnějšího místa České republiky.   

Dnešní etapa nezačala tentokrát jako obvykle z místa, kde cyklisté předchozí den skončili, nýbrž po ranním 
přesunu odstartovala ve Stříbře. Na všechny zde již čekala skupinka osmi cyklistů z fan clubu Zdeňka Štybara a 
na dvacet dětí na kolech z Domu dětí a mládeže.  I start byl o něco později, než bylo zvykem. Cyklisté v čele s 
Pepou vyrazili vstříc posledním kilometrům něco po deváté hodině. 

První zastávka nejdelší etapy cyklotour byla v obci Planá. Pepu a spol. vítalo na dvě desítky malých dětí. 
Místostarosta Pavel Nutil všechny pozdravil a Pepa mu předal certifikát partnerských měst.  

Jak předpověď počasí říkala, tak se taky stalo. Slunce svítilo a teplota sahala až ke třiceti stupňům. A za 
takového počasí peloton vjel do Mariánských lázní. Cyklisté projížděli překrásnou kolonádou a lázeňští hosté 
aplaudovali. Pepa a spol. poté zastavili v parku a po krátkém občerstvení vyrazili směr další známé lázeňské 
město, Karlovy Vary. 

Při průjezdu Varů kolona poutala zraky všech. Lidé tleskali, otáčeli se, či si fotili Pepu na vysokém kole. K 
pelotonu se přidal před Vary i náměstek primátora Karel Šembera, který po dojezdu na Divadelní náměstí předal 
několik dárků. Pepa mu daroval certifikát a všichni účastníci tour, včetně spousty zvědavců, si mohli vyslechnout 
pěvecké vystoupení.  

Před cílem v Aši si ještě cyklisté udělali výlet do Německa, kam je doprovodil na kole i místostarosta Aše 
Pavel Klepáček. Do Rehau, spřízněného městečka Aše, peloton dorazil o tři čtvrtě na šest a přivítal je 
místostarosta. Pepovi předal šek.  

A poté se již šlo do finiše. Pepa s kolegy dorazil do Aše sice se zpožděním padesáti minut, ale to vůbec 
nevadilo. Cyklisty vítal dav lidí společně se starostou Daliborem Blažkem, kterému Pepa předal poslední certifikát 
tohoto ročníku. Poté už došlo na velké děkování při znění známé melodie „We are the champions.“ Bylo znát, že 
během tour vzniklo mezi všemi účastníky silné pouto.  

Celá akce je tak u konce a na onkologicky nemocné děti se vybraly nějaké penízky za které pojedou děti 
na rekondiční pobyty. Opět se dokázalo, že když se chce všechno jde. Nezbývá než dodat: „Uvidíme se za 
rok.“ A tentokrát se bude startovat v dnešním cíli- v Aši.  

 

Zdraví, radost, pocit štěstí a smích z plných plic……..takové bylo motto třetího 
ročníku projektu Na kole dětem. A podařilo se ho do posledního písmene naplnit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na kole dětem i s handicapem 
Nadační fond Josefa Zimovčáka „Na kole dětem“ ve spolupráci s Nadačním fondem 
dětské onkologie Krtek a Katedrou aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné 
kultury Univerzity Palackého v Olomouci  uspořádali prezentační akci „Na kole dětem 
i s handicapem“, která se pod záštitou patrona celé akce, známého velocipedisty 
Josefa Zimovčáka, konala v Galerii Vaňkovka v Brně ve dnech 6.–16. září 2012. 

Doprovodný program 

Čtvrtek 6.září: Slavnostní zahájení 
16.00 hod.: Slavnostní zahájení prezentace projektu „Na kole dětem“ za přítomnosti 
Petra Koukala, olympionika a vlajkonoše české výpravy na OH v Londýně, Martiny 
Štěpánkové, trojnásobné mistryně světa v krasojízdě a mnoha dalších významných 
hostů 

16.45 hod.: Exhibice v krasojízdě 

17.00 hod.: Hudební vystoupení dětského národopisného souboru Podkověnka ze 
Svatobořic-Mistřína 

Středa 12.září: Centrum pohybu Olomouc uvádí program  
„Cvičení není jen mučení“ 
9.30-10.15 hod.: Flexibary a velké míče pro děti, ukázka zábavného cvičení pro děti 

10.30-11.30 hod.: Krankcycle štafeta pro školy, možnost krankcycle pouze vyzkoušet 
(Krankcycle je „rotoped“ pro vozíčkáře, nebo rehabilitační stroj pro zdravé) 

13.30-14.15 hod.: Cvičení není jen mučení - flexibary a velké míče pro děti, ukázka 
zábavného cvičení pro děti 

14.15-15.00 hod.: Pásmo vystoupení dětského národopisného souboru ZŠ 
Svatobořice-Mistřín 

15.00-16.00 hod.: Soutěžní klání na krankcycle: štafeta hokejisté Kometa Brno, 
junioři proti „slage“ hokejistům Olomouc 

16.00 – 17.00 hod.: Pásmo vystoupení dětského národopisného souboru ZŠ 
Svatobořice-Mistřín 

17.00 - 17.40 hod.:  Soutěžní klání na krankcycle: štafeta fotbalistů Zbrojovky Brno 
proti „slage“ hokejistům Olomouc 

17.40 hod.: Autogramiáda fotbalistů 

Čtvrtek 13.září: Katedra aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury 
Univerzity Palackého v Olomouci uvádí program: „Na kole dětem i s handicapem“ 
9:00-11:00 hod.: Možnost vyzkoušet si speciálně upravená kola pro děti a dospělé s 
postižením 



Beseda s účastnicí paralympijských her v Londýně 2012 Terezou Diepoldovou 
(Tereza je dvojnásobnou bronzovou medailistkou ze silničního mistrovství světa v 
cyklistice, dále je držitelkou bronzové medaile v celkovém hodnocení Světového 
poháru a získala i čtyři vítězství v Evropském poháru. Mimo to je držitelkou ocenění 
Juniorka roku a Objev roku 2011 v cyklistice. V současnosti studuje Fakultu tělesné 
kultury Univerzity Palackého v Olomouci). 

Program doplní videa, soutěže a zajímavosti 

13:00-15:00 hod.: Možnost vyzkoušet si speciálně upravená kola pro děti a dospělé s 
postižením 

Beseda s Dušanem Petřvalským (handbiker ČR, držitel 7–mi zápisů v Guinessově 
knize rekordů, cestovatel na handbiku - Cesta kolem republiky, Cesta Brno-Řím s 
audiencí ve Vatikánu u Jana Pavla II., student Fakulty tělesné kultury Univerzity 
Palackého v Olomouci) 

V rámci prezentace projektu proběhla v prostorách Vaňkovky výstava historických 
tříkolek  ze sbírky pana Jiřího Fialy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Přednášky ve školách  
 

V rámci projektu Na kole dětem pokračoval Josef Zimovčák v přednáškách na 
školách, diskutoval s dětmi o důležitosti sportu a pohybu v každodenním životě. 
Známý český velocipedista měl pro děti připravený zábavný, ale poučný program, 
promítání a vyprávění o jeho cestách na vysokém kole po světě, o zdolání trojice 
nejznámějších cyklistických  závodů Tour de France, Giro d´ Italia, la Vuelta Espana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rekondiční pobyt Velké Losiny 
 
 
 
Velké Losiny 
Z finančních prostředků veřejné sbírky Na kole dětem zorganizoval NF Krtek 
rekondiční pobyt ve Velkých Losinách pro děti s onkologickým onemocněním z celé 
České republiky. Pobyt se uskutečnil pod garancí Centra APA, které je součástí 
katedry Aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého 
v Olomouci. Katedra Aplikovaných pohybových aktivit se jako jediná v České 
Republice zabývá v širokém kontextu pohybovými aktivitami přizpůsobenými pro 
osoby s postižením a dlouhodobým onemocněním. Program pobytu byl uzpůsoben 
dětem s onkologickým onemocněním, kdy byly využity například prvky 
psychomotoriky, jejichž cílem je bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z 
tělesných cvičení. Prostřednictvím her a pohybových aktivit nejen pro děti, ale i 
rodiče byl vytvořen program plný zábavy a zážitků. Pobyt se uskutečnil v krásném 
prostředí termálních lázní Velkých Losin. Součástí pobytu byly výlety po okolí, 
návštěva zámku a ruční papírny v místě.  
 
 
 
Poděkování maminek z rekondičních pobytů 
 
 
Chtěly by jsme se přidat s poděkováním panu Zimovčákovi za možnost pobytu v 
krásném prostředí losinských lázní. Moc se nám tam líbilo a Klárka i všechny ostaní 
děti i dospělí si týden skvěle užili i jak už bylo zmíněno přes nepřízeň počasí. 
Přejeme hodně zdraví a odvahy při jízdě na vysokém kole i organizaci podobných 
akcí pro děti!! 
 
Klárka Bětáková+Mamka 
 
 
Také jsme se zúčastnily krásného, a nejen pro děti, kouzelného pobytu ve Velkých 
Losinách, plného zajímavých her, zábavy a příjemných lidiček.I přes nepřízeň počasí, 
které zatím ovlivnit neumíme :o), to byl jeden z nejhezčích zážitků a hlavně pro děti. 
Adélka byla a ještě dlouho bude nadšená,stejně jako její maminka. Děkujeme všem, 
za tento krásný týden,který jsme mohli strávit se svými dětmi.......... 
 
Adélka a Iveta Dohnálkovi 
 
 
Od 10.-15.6.2012 jsem se s dcerou Verunkou zůčastnila rekondičního pobytu ve 
Velkých Losinách pro onkologicky nemocné děti financovaného z projektu Na kole 
dětem. Ráda bych Vám všem poděkovala za tuto možnost. Děti se skvěle bavily a 
Verunka přijela domů naprosto nadšená... 
 
Ivona J. z České Lípy 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. VEŘEJNÁ SBÍRKA NA KOLE DĚTEM 
 
 

Krajským úřadem Jihomoravského kraje bylo 1. 9. 2011 přijato oznámení o vzniku 
veřejné sbírky Na kole dětem. Veřejná sbírka je oznámena na období od 1. 10. 2011 
do 1. 9. 2014. Účelem veřejné sbírky je získání finančních prostředků na rekondiční 
pobyty dětí po náročné onkologické léčbě. 

 
 
 
Na konto veřejné sbírky Na kole dětem bylo získáno v roce 2011          18 200,- Kč 
                                                                                               2012        188 465,- Kč  
 
Platba za rekondiční pobyt ve Velkých Losinách na konto NF dětské onkologie 
KRTEK   
                                                                                                               195 843,- Kč 
 



 
 
 
 

5. FINANČNÍ PROSTŘEDKY NF NA KOLE DĚTEM 
 

 

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2012 
 
 

NA KOLE DĚTEM 
Nadační fond 

 
IČO 292 35 715 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sestaveno dne: 
 

27.5.2013 

 

Podpis statutárního orgánu: 
 

 

 

 

 

Sestavila: 
 

 

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. 227/1997 Sb. O nadacích a nadačních fondech 
popis změn a dodatků v zápisech obchodního rejstříku:   
V roce 2012 došlo ke změně názvu  
NA KOLE DĚTEM - nadační fond  zapsáno 31. srpna 2010      vymazáno 31. července 2012 
NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka zapsáno 31. července 2012 
statutární orgán:  
předseda správní rady: Josef Zimovčák 
člen správní rady: JUDr. Alexandr Fedoročko 
člen správní rady: Mgr.  Martin Severa 
revizor:  Markéta Bocková 
 
ostatní činnosti účetní jednotky: nejsou 
 
Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka:  je to období od 1.1.2012 do 31.12.2012, rozvahovým dnem 
je 31.12.2012 
 
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:   

 nebyly použity cizí měny 
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   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 2012 byl dosažen výsledek hospodaření ve výši 137.057 Kč.  
Investiční a provozní dotace 

 Účetní jednotka neměla 
 
 
 
 
 
 
Přijaté dary v roce 2012 byly ve výši 546.084 Kč 
 
                                                                                                  
AK DENT s.r.o. 10 000,00 

Courton Ivan Mgr. 12 000,00 

Bosch diesel s.r.o. 5 000,00 

Madax Trade s.r.o. 3 000,00 

NUTREND D.S.a.s. 100.000,00 

Šimkovič Milan 10 000,00 

Město Břeclav 5 000,00 

Miroslav 10 000,00 

Statutární město Zlín 10 000,00 

Jihomoravský kraj 200.000,00 

Statutární město Frýdek – Místek 20 000,00 

Město Planá 3 000,00 



Město Frýdlant n.Ostravicí 5 000,00 

Město Kyjov 10 000,00 

MUDr.Šebková Alena 10 000,00 

Město Stříbro 10 000,00 

Město Uherské Hradiště  20 000,00 

Město Vizovice 2 000,00 

Město Strakonice 5 000,00 

COMTHERM Brno s.r.o. 10 000,00 

Město Rajhrad 5 000,00 

CoDoMa o.s. 4 659,30 

CoDoMa o.s. 414,28 

CoDoMa o.s. 15 043,44 

CoDoMa o.s. 5 966,56 

Boskovice 5 000,00 
UniCredit Bank                    50 000,00 

 
Odeslané dary v roce 2012 byly ve výši 268.448 Kč 
 
Nadační fond dětské onkologie Krtek 55 000,00 

Nadační fond dětské onkologie Krtek 156 008,00 

HAIMA Ostrava občanské sdružení 20 000,00 

Dopravné dětí do ozdravovny 37 440,00 
 
Náklady roku 2012 byly ve výši 152.7120 Kč 

režijní materiál -1 000,00 

marketingové náklady, výstava -124 086,20 

právní, notářské služby -4 164,00 

internet, datové, webhostingové služby, -15 000,00 

poštovné, -3 372,00 

poplatky banka -3 948,00 

kurzové rozdíly  -1 149,70 

   
 
 
 

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

 Výsledek roku 2011 ve výši 2.119 Kč byl na základě rozhodnutí správní rady převeden do jmění 
nadačního fondu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


