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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 
den vzniku funkce: 31. srpna 2010  
den zániku funkce: 31. srpna 2013  
den vzniku členství: 31. srpna 2010  
den zániku členství: 31. srpna 2013  
den vzniku funkce: 1. září 2013  
den vzniku členství: 1. září 2013 

člen: Martin Severa, dat. nar. 10.02.1956 
Uherský Ostroh, nám. sv. Ondřeje 222, PSČ 687 24 
den vzniku členství:  31.srpna 2010 
den zániku členství: 31. srpna 2013 
den vzniku členství: 1. září 2013 

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. 
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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 2013 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. Onkologičtí pacienti a vůbec lidé s handicapem by neměli být jen 
stigmatizovaní svým postižením, ale žít veřejně a radovat se dále jako ostatní. 
Tradičně hlavní akcí projektu v roce 2013 byla veřejná cyklotour napříč Českou 
republikou. 
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Na kole dětem – veřejná cyklotour pro všechny, 
kdo mají kolo a chuť někomu pomoci 
Tradiční a oblíbená veřejná cyklotour Na kole dětem měla v roce 2013 na programu 
4. ročník. Ve dnech 6. - 15. června vyrazil Josef Zimovčák na etapovou jízdu, která 
křižovala území České republiky. K akci, jejímž cílem nebylo jen získání finančních 
prostředků na pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí, ale také udělat něco 
pro své zdraví, se jako obvykle přidala celá řada známých osobností. V pelotonu se 
již tradičně promítnul Prof. Pavel Pafko, badmintonista a vlajkonoš z letních OH v 
Londýně Petr Koukal, herec Petr Štěpánek, nově se připojil jediný český cyklistický 
ultramaratonec, který pokořil RAAM Svaťa Božák. V závěrečné etapě  na Velehrad 
peloton doprovodil Karel Loprais se svojí TATROU.  V partnerských městech, v nichž 
peloton zastavil, na všechny zúčastněné čekalo vřelé přivítání společně s bohatým 
doprovodným programem. Celou jízdu mluveným slovem a vtipnými příběhy opět 
doprovázel oblíbený člen výpravy Vojta Polanský, krásnou podívanou zajistila 
doprovázející krasojezdkyně a několikanásobná mistryně světa Martina Štěpánková, 
která předvedla exhibiční jízdy na všech náměstích, kde to bylo možné. 
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Ukázka presentace jednotlivých etap Cyklotour 

Report z třetí etapy 

Povodně zkomplikovaly třetí etapu, do cíle však dojeli 
všichni 
Hned s několika změnami trasy se museli vypořádat cyklisté během třetí etapy 
  

Hned s několika změnami trasy se museli vypořádat cyklisté během třetí etapy charitativní cyklotour 
Na kole dětem. Díky povodním musel peloton vynechat hned dvě plánované zastávky, ovšem Josef 
Zimovčák a spol. nakonec do cíle v pražské Zbraslavi dorazili včas a po třech dnech mají v nohách již 
na pět set kilometrů.  

„Dnes nám vyšlo počasí a nakonec i v těch náročných podmínkách ta etapa stála za to. Lidé to brali 
pozitivně, což bylo výborné,“ řekl Josef Zimovčák, který přiznal, že i přes včerejší náročný den 
nepociťoval únavu. „Dneska se mi jelo docela dobře. Pokud člověk chce jet takovou akci, tak se musí 
dobře připravit,“ dodal Zimovčák.   

Oproti včerejší královské etapě, v níž peloton vystoupal hned dvakrát na Ještěd, byla dnešní trať o 
poznání snazší. Na cyklisty čekala především rovinatá trasa vedoucí skrz Střední Čechy a ke skupině 
se hned od prvních kilometrů přidalo několik nových členů včetně dvou dalších velocipedistů a 
starosty Tomáše Hockeho. Ti společně s pelotonem dojeli až do první zastávky, která byla dnes 
v Mladé Boleslavi. Zde na všechny čekal náměstek primátora Daniel Marek, který od Josefa 
Zimovčáka převzal certifikát partnerských měst. 

A v  krásném slunečném počasí, kdy teploměr chvílemi ukazoval až 28 stupňů, se přidávali i další. 
Přes černé prognózy se cyklisté nakonec dostali i k druhému záchytnému bodu, jímž byl Mělník. 
Ve městě na soutoku Labe a Vltavy bylo stále jasně patrné, co dokáže velká voda, avšak Josefa 
Zimovčáka a spol. na Náměstí Míru přivítala početná skupina fanoušků v čele se starostou Ctiradem 
Mikešem. Svůj um zde ve stísněném prostoru na pódiu opět předvedla Martina Štěpánková, za což 
byla taky patřičně odměněna místními.   

Pokračování ve směru Horní Počaply a Kralupy, kde byly naplánované další dvě zastávky, však již 
zamezila velká voda, která obě města znepřístupnila. Všichni účastníci se tak museli přepravit auty do 
malé vesničky s osmatřiceti obyvateli, do Libochoviček, avšak o to větší přivítání místní připravili. 
Každý z nich přinesl něco dobrého k snědku, a tak se většině účastníků těžko odjíždělo. 

K pelotonu se zde přidalo i děvče, kvůli němuž celá akce vznikla. Malá Viktorka totiž kdysi trpěla 
vážnou hematologickou nemocí, a právě Josef Zimovčák a spol. jí pomohli při překonání této 
choroby.  

Z malebné středočeské vesničky vyrazili cyklisté o něco dříve, a tak na cestě k předposlední zastávce 
ve Zbuzanech si přidali několik kilometrů navíc mimo plánovanou trasu. Do Zbuzan tak peloton dorazil 
po sto dvaceti kilometrech v sedle dle plánu. Na všechny zde čekala velká skupina místních včetně 
známé herečky Alice Bendové. Místní zde připravili i velkou dražbu košťat, sava a rukavic na pomoc 
jedné ze zatopených vesnic. Za zmínku stojí i čin starosty Jiřího Sušického, který na kole absolvoval 
celou etapu a i nadále bude na cyklotour pokračovat. Krom toho věnoval šek na 20 000 Kč.  

Cíl dnešní převážně rovinaté etapy účastníky zavedl do Prahy, přesněji do Zbraslavi. I ta byla bohužel 
zasažena velkou vodou, a tak plánovaná akce, jíž se mělo zúčastnit na dvě stě milovníku velocipédu a 
historických kol, musela být zrušena. Ovšem i přes nepřízeň počasí Josefa Zimovčáka a spol. přivítalo 
několik členů místního klubu vysokých kol v dobových kostýmech i starosta Aleš Háněl, který všechny 
provedl místním muzeem velocipédů a historických kol. 

 „Dnešní etapa byla velice poklidná. Byly to převážně samé roviny. Včera to bylo mnohem těžší. Po 
cestě se k nám, ale přidala moje neteř, a tak jsem si to dneska o to víc užil,“ řekl v cíli jeden 
z tradičních účastníků, spisovatel a jezdec na vysokém kole Ivan Burkert.  

Zítřejší etapa bude o poznání náročnější. Peloton navštíví mimo jiné Karlštejn či Příbram a cílovou 
destinací bude Volyně.  

 Pavel Jahoda 
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Report ze závěrečné etapy 

4. ročník cyklotour skončil. Již se však chystá jubilejní pátý 
Závěrečná desátá etapa zakončila čtvrtý ročník charitativního cyklotour Na kole dětem ve velkém stylu 
 
 

Desítky cyklistů, krásné počasí, profesor Pavel Pafko či šestinásobný vítěz Rallye Dakar Karel 
Loprais. Závěrečná desátá etapa zakončila čtvrtý ročník charitativní cyklotour Na kole dětem ve 
velkém stylu. Hlavní patron celé akce Josef Zimovčák a spol. během deseti dnů ušlapali 1554 
kilometrů, když svoji cestu Českou republikou dnes zakončili ve  Velehradě. 

  

„Rok od roku je cyklotour lepší a lepší. Využili jsme zkušeností s předešlých let a bylo to vidět. Ten 
dojezd na tak významné místo, jako je Velehrad, byl v podstatě symbolikou výjimečnosti toho celého 
projektu,“ řekl v cíli poslední etapy charitativní akce na pomoc onkologicky nemocným dětem patron 
projektu a desítinásobný mistr světa na vysokém kole Josef Zimovčák. Šestapadesátiletého jezdce na 
velocipédu potěšila i odezva fanoušků a cyklistů. „Již se mi ozvalo několik lidí, že by příští rok chtěli jet 
s námi, což je skvělé,“ řekl Zimovčák. 

Do sto padesáti kilometrové závěrečné etapy cyklisté odstartovali z míst, kde večer skončili, tedy 
z brněnského Náměstí Svobody.  Počty jezdců v Brně rozšířilo na čtyřicet nových tváří včetně několika 
významných osobností. Mezi nimi byl i tradiční účastník cyklotour a známý chirurg Pavel Pafko. „Tento 
rok jsem mohl absolvovat pouze jednu etapu. Měl jsem mnoho práce a jiných povinností. Bylo mi to 
líto, a tak jsem se akci snažil podpořit alespoň v té poslední etapě,“ řekl ve Velehradě Pafko.   

V brzkých ranních hodinách vyrazil celý špalír čítající na sedmdesát jezdců vstříc první zastávce, jež 
byla ve Slavkově u Brna. V něm skupinu mistrů světa a známých tváří v pelotonu rozšířil čtyřnásobný 
světový šampión v jízdě na drezíně Ivan Křivánek oblečený v historickém kostýmu vojáka z období 
napoleonských válek. Všechny přivítal i místostarosta Jiří Doležel.  

Jubilejním padesátým partnerským městem, kde cyklotour stavěla a kde Josef Zimovčák předal 
certifikát místním zástupcům města, se stal Vyškov. Místostarosta Břetislav Usnul zde předal projektu 
poukaz na 10 000 Kč. Cesta rovinatou krajinou zavedla cyklisty i do Kroměříže, kde se k akci přidal 
šestinásobný vítěz slavné Rallye Dakar Karel Loprais. Legenda Dakaru přezdívaná „Monsieur Dakar“ 
doprovodila na své tatře, s níž vyhrál slavnou rallye hned třikrát, účastníky až do cílové destinace. 
Šekem na 4 000 Kč podpořil celou akci i vedoucí školství, sociální péče a kultury Kroměříže Jiří 
Pánek.  

Počty jezdců se s přibližujícím cílem neustále zvyšovali, a tak do Zlína dojel velice početný špalír 
cyklistů. Ještě před vjezdem do města ševců se k Josefu Zimovčákovi a spol. přidalo na deset mužů, 
žen i dětí na historických kolech v dobových kostýmech. Na Náměstí Míru peloton přivítal tiskový 
mluvčí Zdeněk Dvořák a početné publikum. Tradiční odměnou pro přítomné bylo vystoupení 
trojnásobné mistryně světa v krasojízdě Martiny Štěpánkové, která svůj um předváděla v každém 
partnerském městě či obci. 

Drobné zklamání nastalo v předposlední zastávce v Uherském Hradišti. Namísto očekávaných davů 
cyklistů, kteří se přidají na posledních sedm kilometrů, bylo na Masarykově náměstí pouze deset 
kolařů. Kromě nich vyrazil do závěrečné části cyklotour i starosta Květoslav Tichavský.  

Do Velehradu, kde zrovna končily oslavy 1150 let od příchodu Cyrila s Metodějem na Moravu, Josef 
Zimovčák a spol. dorazili po 1554 kilometrech, když 6. června vyrazili ze západočeské Aše. Největším 
hrdinou se stal Jan Bicek. Handicapovaný cyklista, jemuž rakovina vzala jednu nohu, ujel celých 1554 
kilometrů za pomoci pouze jediné končetiny. Vřelé uvítání po dojezdu účastníkům přichystal starosta 
Stanislav Gregůrek. 

Mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák si s velkou pravděpodobností příliš neodpočine. 
Již za týden by měl vyrazit na legendární cyklistický závod Tour de France, jenž slaví sté výročí. 
Šestapadesátiletý Zimovčák by chtěl všechny etapy jubilejního stého ročníku projet na velocipédu. „Je 
to stále otevřená věc. Během několika dalších dnů padne definitivní rozhodnutí,“ dodal cyklista, jenž již 
jednou slavný etapový závod na vysokém kole absolvoval.  

 Pavel Jahoda 
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Na kole dětem 2013 – veřejná cyklotour - fotogalerie 
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Rekondiční pobyty 
 

Návštěva Josefa Zimovčáka na táboře v Beskydech 
 

 

Děti z Ostravska, dříve léčené 
na onkologické onemocnění, si 
užívají prázdnin v krásném 
prostředí Beskyd. Každý den 
mají připravený pestrý program. 
Ve středu jim svojí návštěvou 
zpestřil krásné odpoledne pan 
Josef Zimovčák, který na pobyt 
přispěl z NF Na kole dětem 
částkou 50 000 korun. 
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Onkotábor  
 

Telč - Vanov 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
V krásné přírodě v okolí 
Telče si užívaly děti 
dříve léčené na 
Pražské onkologické 
klinice. Bohatý program 
na 14 dní pro ně 
připravilo již 
tradičně  O. S. Haima. 
Také těmto dětem s 
radostí přistěl NF Na 
kole dětem částkou 100 
000,- Kč. Při návštěvě 
Josefa Zimovčáka ho 
děti bez váhání 
obdarovaly diplomem 
za nevšední sportovní 
výkony. 
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Podzimní rekondiční pobyt dětí v Jeseníkách 
 
Chata Kopřivná v Malé Morávce plná radosti ☺ 
 
 

 
 

 

 

Děti z brněnské kliniky prožily 
krásný prodloužený víkend v 
Jeseníkách v Malé Morávce. 
Na chatě Kopřivná to v 
předposlední listopadový 
víkend burácelo. Více než 
stodvacet účastníků se 
nenudilo ani chvíli, program 
byl připraven pro děti i jejich 
rodiče.  Tradičně se o něj 
postarali studenti Sportovní 
fakulty z Olomouce. První 
uvítací večírek rozjel s dětmi 
Pepa. Každý se chtěl na kolo 
posadit, nebo se s ním 
alespoň vyfotit. Za finanční 
příspěvek na pobyt z NF Na 
kole dětem ve výši 100 000,- 
Kč děti připravily pro Pepu 
krásný dáreček.  
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Přednášky ve školách 
V roce 2013 pokračovaly přednášky Josefa Zimovčáka ve školách. Mnoho škol podpořilo aktivním 
způsobem nemocné děti, čímž daly najevo, že jejich handicap jim není lhostejný. I přes citlivé téma 
nemocných dětí bývá na přednáškách veselo. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Tour de School na Liberecku“ – září 2013 
 
….poslední a krásnou tečkou za přednáškovým turné pana Josefa Zimovčáka v Libereckém kraji byla 
přednáška v Jedličkově ústavu v Liberci. Zde si děti naprosto bezprostředně a samostatně 
zmoderovaly přednášku samy. :-)  
Všem školám, které svojí účastí na přednáškách podpořily onkologicky nemocné děti, děkujeme. Staly 
se tak partnery projektu Na kole dětem zač obdržely čestný certifikát. 
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Partnerské akce projektu Na kole dětem 
 
V rámci projektu v roce 2013 proběhla propagace NF Josefa Zimovčáka Na kole dětem na mnoha 
tradičních i nových sportovních a veřejných akcích pořádaných jinými partnerskými subjekty. Zde 
mohli všichni podpořit a také v nemalé míře podpořili nemocné děti finančním příspěvkem do kasičky 
veřejné sbírky, dobrovolným startovným či zakoupením nadačních předmětů.  

Cyklista na vysokém kole na veletrhu cestovního ruchu 
f.re.e Mnichov, 
Prezentace Jihomoravského kraje 
Únor 2013 

Zahájení cyklistické sezony v Přibicích 
Květen 2013 

Sportujeme, motivujeme, pomáháme....... 
Jedu za korunu. 
Květen 2013 
Squash Club Koruna v Olomouci věnuje za každou odsportovanou hodinu v jejich zařízení jednu 
korunu Nadačnímu fondu Na kole dětem. Motivující, příkladné a milé.......  

Mistrovství světa historických kol 2013 
Veselí nad Moravou 
Květen 2013 
Josef Zimovčák po desáté mistrem světa v jízdě na vysokém kole ve svém rodném městě! 

Josef Zimovčák na TOUR de FRANCE 2013 
Na kole dětem - pro cyklistické fajnšmekry!!! 
Červenec 2013 
Rok 2013 byl z pohledu cyklistiky svátkem a to hlavně proto, že se jel jubilejní 100. ročník Tour de 
France. Asi nikdo by nečekal, že by Josef Zimovčák se svými přáteli cyklisty na této akci chyběli. 
Desetinásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole a  zakladatel nadačního fondu Na kole dětem jel 
na Tour tentokrát od 11 etapy a nastoupil tedy na trasu v Avranches 9. července 2013. Absolvoval  
stejně jako v roce 2005 etapy v režimu profesionálů a to tak, že jel stejnou trasu jako hlavní peloton, 
ale den před ním. Pokusil se zdolat horské etapy včetně všech alpských vrcholů.  Touto svojí účastí 
chtěl dále šířit myšlenku své nadace Na kole dětem i v mezinárodním měřítku a upozornit na to, že 
my, kteří máme to štěstí a jsme zdraví, bychom měli pomáhat těm, kteří tolik štěstí nemají. Osobním 
příkladem, se pokusil předávat široké veřejnosti odkaz, že je lepší pomáhat, než jen sedět nečině 
doma. Do Paříže letos nedojel, což nevadí, protože ve dnech 21. - 22. července šlapal pro svůj NF 
na Oranžovém kole v Náměšti nad Oslavou na Folkových prázdninách.     

Oranžové kolo šlapalo pro NF Na kole dětem 
V Náměšti vyšlapali návštěvníci festivalu Folkové prázdniny na charitativních kolech přes 200 
tisíc korun 
Červenec 2013 
Nadačním fondům, které pomáhají onkologicky nemocným dětem a jejím rodinám pomohli návštěvníci 
mezinárodního multižánrového festivalu Folkové prázdniny v Náměšti. Do sedel charitativních kol 
Nadace ČEZ zasedlo během dvou dnů přes 400 návštěvníků a každý minutou šlapání předal svým 
rozličným výkonem finanční prostředky Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při FN Brno 
(100 949 Kč) a nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka „Na kole dětem“ (99 783 Kč). Každý návštěvník 
měl možnost strávit na Oranžovém kole jednu minutu a svým výkonem přispět na dobrou věc. 
Podpořit jihomoravské organizace přijely na náměšťský zámek stovky milovníků folku, jazzu, ale i 
lidové nebo vážné hudby z celé republiky. 
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Na kole dětem Okolo Malé Hané 
Srpen 2013 
Trasa 7. ročníku cyklovýletu okolo Malé Hané byla přibližně 35 km dlouhá a vedla přes všechny obce 
mikroregionu Malé Hané.  
 

Na kole dětem Vysočinou 
Září 2013 
Při třetím ročníku dobročinné cyklojízdy Na kole dětem Vysočinou se opět podařilo pokořit čísla a 
zvýšit jak počet cyklistů v pelotonu, tak výši výtěžku z akce. 

21. ročník Brno - Praděd - Brno  
Září 2013 
Tradičnímu podzimnímu cyklovýletu Brno - Praděd - Brno organizovaného stavební společností 
KALÁB v roce 2013 počasí nepřálo. Důležité, že úsměv nechyběl. Obloha se mračila, z účastníků 
nikdo! 

Jakub závodí v Americe za tým Na kole dětem 
Září 2013 
Nejmladší účastník, který zvládl všechny etapy veřejné cyklotour  Na kole dětem 2013 nezahálí. Na 
svém studijním pobytu v Americe hrdě závodí za tým Na kole dětem. Jakube, díky  a držíme palce, ať 
se daří!!!! 

Biskupické kaléšek  
Říjen 2013 
15. ročník festivalu slivovice Biskupické kaléšek – zdánlivě neslučitelné, ve skutečnosti krásná akce 
spojená s historickými koly a Josefem Zimovčákem. 

Svatováclavský běh v Blažovicích   
Říjen 2013 
10. ročník Svatováclavského běhu v Blažovicích 

Prezentace projektu Na kole dětem na sportovním veletrhu 
SportLife v Brně 
Listopad 2013 
Živá a akční prezentace projektu Na kole dětem proběhla v Brně na tradičním sportovním veletrhu 
SPORTLife. Propagační stánek navštívila řada sportovních hvězd, které s radostí přislíbily účast v 
příštím pátém ročníku veřejné cyklotour Na kole dětem.  

Den pro Zuzanku 
Dobročinná vánoční besídka ve Zlíně 
Prosinec 2013 
Krásná akce proběhla v den Mikuláše v Mateřské školce Osvoboditelů ve Zlíně. Rodiče Zuzanky, 
která neporazila těžké onemocnění a před dvěma lety umřela v nemocnici v Brně, uspořádali 
charitativní vánoční besídku. Známé osobnosti prodávaly výrobky dětí a výtěžek putoval Nadačnímu 
fondu Krtek, který pracuje při Klinice dětské onkologie v Brně. Za pultík s tvořivými výrobky se postavil 
i Josef Zimočák. 

Cyklofest Praha 2013 

Prosinec 2013 
Přednáška o veřejné cyklotour Na kole dětem na cestovatelském festivalu Lucky a Michala.  
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Vánoční setkání v Praze 
Správní rada po roce opět v kavárně Adria 
Prosinec 2013 
V příjemném prostředí Kavátny Adria v Praze na Národní třídě se opět po roce sešla správní rada NF 
Josefa Zimovčáka Na kole dětem. Na předvánoční setkání přišla mimo členů správní rady i řada 
skalních příznivců projektu Na kole dětem. V klidném vánočním duchu se probral rok stávající a 
samozřejmě i plány na rok 2014. Vzácným hostem byl pplk. Miroslav Šimeček, který přislíbil zajištění 
bezpečnosti a plynulosti dopravího provozu Policií ČR během ČR při 5. ročníku veřejné cyklotour Na 
kole dětem. Už dnes se moc těšíme na setkání v pelotonu v příštím roce. Všem popřát krásné Vánoce 
přišel také Petr Koukal, který projekt podporuje již druhým rokem. Za poskytnutí zázemí při 
schůzování :-) děkujeme panu Svobodovi z Kavárny Adria. 

 

„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.“ 
 

Se srdečným díky  

Josef Zimovčák, statutární zástupce Nadačního fondu Na kole dětem 

 
 
 

Přehled sponzorů, partnerů a dárců projektu Na kole dětem v roce 2013 

 

Děkujeme všem uvedeným sponzorům projektu, dárcům NF Na kole dětem i no 
name osobám, kteří podpořili projekt Na kole dětem.  
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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 2013                                       255 564,- Kč 

Využití: 

Haima Ostrava – ozdravný pobyt                                                     25. 7. 2013                    50 000,- Kč 

Sdružení Šance Olomouc – ozdravný pobyt                                    12. 8. 2013                    53 930,- Kč 

Nadační fond dětské onkologie Krtek Brno – ozdravný pobyt          22. 9. 2013                  145 000,- Kč 

Nevyužitý zůstatek převeden do roku 2014 

Subjekty organizující rekondiční pobyty dětí pracují při jednotlivých onkologických klinikách a dětských 
odděleních a jsou garantovány jejich přednosty či primáři. Každý pobyt, na který je přispěno z NF Na 
kole dětem, osobně navštíví pan Josef Zimovčák. 

 

5. FINANČNÍ PROSTŘEDKY NF NA KOLE DĚTEM 

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2013 

 

 

NA KOLE DĚTEM 

Nadační fond 

 

IČO 292 35 715 

 

 

 

Sestaveno dne: 

 

29.9.2014 

 

Podpis statutárního orgánu: 

 

 

 

 

 

Sestavila: 

 

 

Ing. Heligrová Ilona 
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(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 2013 nebyly v obchodním rejstříku zapsány žádné změny 
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 1.1.2013 do 31.12.2013, rozvahovým dnem 
je 31.12.2013 
 
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 
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• 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   130 
• 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 2013 byl dosažen výsledek hospodaření ve výši 14.322 Kč., daňová úleva nebyla využita 
Investiční a provozní dotace 

• Účetní jednotka neměla 
 
 
 
 
 
 
Přijaté dary v roce 2013 byly ve výši 501.036 Kč 
 
M –COMPACT s.r.o.  10 000 
Město Prachatice    3 000 
Město Vodňany  10 000 
Statutární město Zlín                               15 000 
Peppermint o.s.                                         25 000 
Obec Cítov                 1 000 
Město Velké Meziříčí          10 000 
Město Polička          15 000 
Jihomoravský kraj                                  200 000 
 RENOMIA a.s.        20 000 
Obec Horní Počaply                    20 000 
Město Blansko                              5 000 
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Město Volyně                                    7 000 
Město Česká Lípa                        10 000 
Město Jindřichův Hradec                 5 000 
Obec Dolní Beřkovice                         10 000 
Město Žďár nad Sázavou                3 000 
Město Vyškov                            10 000 
Obec Rouchovany                             5 000 
Obec Rouchovany                       5 000 
Město Strakonice                              4 000 
USD CB Conner                                    5 594 
Město Tanvald                                     10 000 
Jizerská Porcelánka                         5 000 
UNICREDIT BANKA CZ                            50 000 
CoDoMa o.s.                                   12 874 
CoDoMa o.s.                                      9 568,55 
Obec Drslavice                             5 000 
QUALIFORM a.s.                           10 000 
 
              
 
 
 
      
 
Od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, Praha obdržela nadace nadační příspěvek ve výši 99.783 
Kč k úhradě nákladů na projekt Na kole dětem, který bude vyúčtován v první polovině roku 2014.   

  

  

  

  
 
 
Odeslané dary v roce 2013 byly ve výši 450.000 Kč 
 

Nadační fond dětské onkologie Krtek 200 000,0 

  

Haima – CZ Praha 200 000,0 
 
Haima , Občanské sdružení Ostrava                                    5 50 000,0 

  
 
Náklady roku 2013 byly ve výši 36.721 Kč, v tom jsou zahrnuty nejnutnější náklady na reklamu, ověření listin, 
poštovné a bankovní poplatky. 
 
 
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku. 

 

• Výsledek roku 2012 ve výši 137.057 Kč byl na základě rozhodnutí správní rady převeden do jmění 
nadačního fondu. 
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