
 

 

 

 

 

 

 

     
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka 
 
 

 

            Výroční zpráva 2014 
 
 



 
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: 
 
 

 
  

Martin Severa, dat. nar. 10.02.1956 
Uherský Ostroh, nám. sv. Ondřeje 222, PSČ 687 24 
den zániku členství: 1. února  2014 

člen: Ing. Petr Vlček, dat. nar. 25. 5. 1969 
Praha 5, Smíchov, Preslova 5, PSČ 150 00   
den vzniku členství:  1. února 2014 
 

 

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 2014 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 2014 byla veřejná cyklotour 
napříč Českou republikou a dále mnoho fundraisingových akcí.  
 
 

Pomáháme! Sportujeme! Poznáváme! 
Takové bylo motto pátého ročníku Veřejné cyklotour Na kole dětem 

napříč Českou republikou. 
 
Tradiční a oblíbená veřejná charitativní cyklotour Na kole dětem má za sebou 

5. ročník. Ve dnech 4. - 14. Června 2014 vyrazil Josef Zimovčák a peloton cyklistů na 
etapovou cyklojízdu, která v tomto ročníku opět křižovala území České republiky. 
Cyklotour, jejíž hlavním cílem je získání finančních prostředků na pomoc a podporu 
onkologicky nemocných dětí, podpořila celá řada známých osobností. V pelotonu se 
aktivně účastnil Prof. Pavel Pafko, Prof. Jan Pirk, ultramaratonci Jiří Hledík a  
Svaťa Božák, který jako jediný Čech zdolal RAAM, badmintonista Petr Koukal, 
basketbalistka Ivana Večeřová, krasojezdkyně Martina Štěpánková, talentovaný 
mladý paralympijský reprezentant ČR Ivo Koblasa, Karel Loprais se svou 
Tatrou a spousta dalších. Přidat se mohl každý, na kousek, jednu etapu nebo celou 
trasu. V partnerských městech, v nichž peloton zastavil, na všechny zúčastněné 
čekalo vřelé přivítání společně s bohatým doprovodným programem. Na bezpečnost 
pelotonu po celé trase jako vždy dohlížela Policie ČR. Letos bylo bonusem 
organizátorů upozornění na krásy míst, které jsme projížděli. Aby si všichni odnesli 
dobrý pocit nejen, že pomohli, ale také  poznali nová zákoutí naší krásné vlasti. 
Desetietapová jízda, které měla délku neuvěřitelných 1461 km, byla zahájena 
kratším prologem z Brna do Znojma. Peloton projel 351 městy a obcemi. Kromě 
již tradičního výšlapu na Praděd čekala na účastníky nová výzva, a to výjezd na 
Pustevny. Cyklisté poznali Jeseníky i mimo nejznámější střediska. Projeli Krnov, 
Město Albrechtice, Králíky. Zastavili v Holicích u památníku cestovatele Holuba. 
Mnoho měst navštívili opakovaně, Zlín, Žatec, Mělník, Bruntál a tradiční finální Aš. 
Na trase byly roviny i pořádné terénní vlnky. Aktivních účastníků rok od roku přibývá, 
letos se do projektu zapojilo velké množství škol. Díky projektu mohou jet dříve 
nemocné děti  na rekondiční pobyty, lidé se mohou setkávat, poznávat krajinu a mají 
také možnost si uvědomit, že pohyb je ta nejlepší prevence na vše.  

„Dost lidí neujelo v prvním ročníku od města k městu, dnes jezdí celou tour. 
Přidávají se k nám celé třídy dětí na kolech. Taková aktivita má pro mě smysl“ 
uzavřel pátý ročník slovy vedoucí projektu Josef Zimovčák s úsměvem a radostí ve 
tváři. 
 



 

 

 
 



 

Reporty z trasy 

Slavnostní prolog 
Přesun na kolech na start první etapy do Znojma 

4. Červen 2014 

V zahajovací den letošní charitativní cyklotour Na kole dětem čekal na Josefa Zimovčáka a jeho tým prolog, čili 

přesun na kolech na start první etapy. A protože Josef jezdí na vysokém kole a všechny rozměry má mírně 

zkreslené, tak i přesun musí měřit alespoň 70 km. Nakonec jsme z Brna do Znojma urazili ještě o pár kilometrů 

více. Na brněnském náměstí Svobody byl před 14. hodinou k vidění hustý peloton cyklistů, jak v letošních 

růžových dresech, tak i starších vydáních a také borci, kteří nás ve svých barvách přišli podpořit jen na část 

cyklotour. Atmosféru rozdmýchávali reportéři rádia Kiss a děti se mohly vydovádět například i hrou na Josefa 

Zimovčáka. Blížil se slavnostní start a v okolí startovací brány již podupával letošní startér, předseda správní rady 

NFDO KRTEK a přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno, prof.MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. Náhle zamával 

vlajkou a peloton vyrazil vpřed. 

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

1. etapa: Znojmo - Hodonín 
Drama v první etapě cyklotour 2014 

5. Červen 2014 

Dnešní první etapa letošní cyklotour Na kole dětem měla být slavnostním startem po jihomoravských rovinách, 

místo toho se změnila doslova v horor, na který nikdo z nás nezapomene. Ve Znojmě nás odstartoval pan 

starosta Ing. Vlastimil Gabrhel spolu s hejnem místních dětí, které využily možnosti a vyzkoušely jízdu na 

vysokém kole. Poté jsme vyrazili v kvapíkovém tempu a za obcí Únanov ve sjezdu se z Josefova předního kola 

smekla pryž, namotala se na vidlici a v rychlosti 40 km/hod se Josef Zimovčák poroučel přímo hlavou na zem. 

Upadl do bezvědomí, z tržných ran na čele a tváři se mu řinula krev, četné odřeniny na končetinách pokrývaly 

bezvládné tělo. Z pelotonu ihned přispěchal pan profesor Pafko a poskytoval první pomoc. Naštěstí Josef nabyl 

vědomí a začal komunikovat.  

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/1-etapa-znojmo-hodonin 
 

2. etapa: Hodonín - Zlín 
Josef zpět na trase 

6. Červen 2014 

Před startem druhé etapy cyklotour Na kole dětem se na hodonínském náměstí objevil záhadný automobil. 

Vystoupila z něj osoba pokrytá bandážemi a fixačními pomůckami a dožadovala se 54 palcového kola a sandálů. 

Po sejmutí obvazu hlavy se pod barevným monoklem a sešitými ranami zjevil Josef Zimovčák. Duše pelotonu se 

tedy vrací mezi nás. Josef prokázal, že je tvrdý bojovník, nezlomný charakter a za svůj projekt se bude bít do 

posledního dechu. Davem projela vlna údivu, nadšení, obav a zděšení. Přítomné lékařské autority obcházely 

mdloby. Josef však toužil pozdravit z vysokého kola děti ve Strážnici, kde bylo avizováno velké očekávání. 

Nasadil helmu a sandály a obul se do pedálů čtyřiapadesátky. Náš udivený peloton jej kvapně následoval. Ve 

Strážnici se strhlo doslova pozdvižení 

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/2-etapa-hodonin-zlin 
 

 

 

 

 

http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/slavnostni-prolog
http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/1-etapa-znojmo-hodonin
http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/2-etapa-hodonin-zlin


3. etapa: Zlín - Nový Jičín 
Peloton stále početnější 

7. Červen 2014 

Dnešní třetí etapa nás zavedla do pořádných kopců. Po bleskovém cyklo přesunu z hotelu Rottal v Otrokovicích 

na zlínské náměstí na nás čekal početný peloton dalších cyklistů včetně Svati Božáka, nejlepšího českého 

ultramaratonce, který jako jediný Čech dokončil Race across America (RAAM), při kterém zdolal 4500 km za 10 

dní a nějaké drobné. Od něj jsme tedy očekávali hladké zdolání dnešní etapy. Jako překvapení přivedl do 

pelotonu celou svoji rodinu, jeho 15 letá, do krásy a výkonnosti rostoucí dcera Karolínka, si s námi potom střihla 

120 km v beskydských kopcích v tempu nikoliv vycházkovém. Josef Zimovčák stále trpí těžkými bolestmi, 

zejména naštípnuté ruky, a proto se do čela pelotonu staví jen na část etap. I tak jeho entuziasmus a vůle 

zaslouží nejvyšší uznání. 

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/3-etapa-zlin-novy-jicin 
 

 

4. etapa: Nový Jičín - Bruntál 
Horká čtvrtá etapa 

8. Červen 2014 

Dnešní čtvrtou etapu cyklotour Na kole dětem poznamenala počínající vedra. Josef Zimovčák se úspěšně 

zotavuje, stále však trpí krutými bolestmi. To mu však nebránilo nasadit ihned po startu z Nového Jičína drtivé 

tempo, ostatní borci sotva lapali po dechu, žíly na krku hrozivě naběhlé. Ihned začaly kopce, zanedlouho i horko. 

Naštěstí jsme se brzy přiřítili do Hranic na náměstí. V doprovodu mažoretek švihajících nohama a roztáčejících 

hůlečky protančila paní starostka Ing. Radka Ondriášová a potřásla pravicí s Josefem Zimovčákem.  

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/4-etapa-novy-jicin-bruntal 

 

5. etapa: Bruntál - Praděd - Karlova Studánka 
9. Červen 2014 

Na dnešní etapu se zajisté všichni v pelotonu těšili, neboť končila výjezdem na Praděd, do výšky téměř 1500 

metrů nad mořem. A kopce jsou kořením cyklistiky. Josef Zimovčák se 3 dny po svém těžkém zranění a 

hospitalizaci v nemocnici opět zapojil na celou etapu. Ač masmédia jako obvykle šíří paniku mezi lidem, všude 

kolují fotky zkrvaveného Josefa a zvěsti o jeho, dalo by se říci, konci kariéry, můžeme vás uklidnit, že nic 

takového nehrozí. Josef má sice bolesti, ale vyzařuje z něho odhodlání, tak jak to všichni známe. Na náměstí v 

Bruntálu se k nám připojil pan starosta Ing. Petr Rys a absolvoval celou etapu, bržděním svého kola, 

připomínajícím rachot utrženého vagonu, udržoval peloton v pohotovosti. Z Bruntálu do Krnova jsme se svezli 

pěkně z kopce, na krnovském náměstí stála již připravená starostka Mgr. Alena Krušinová. Po vzájemném 

pozdravení jsme pokračovali česko-polským pohraničím do Města Albrechtic. 

Více: 

http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/5-etapa-bruntal-praded-karlova-studanka 

 

6. etapa: Kouty nad Desnou - Holice 
Ani úmorné vedro není překážkou 

10. Červen 2014 

Šestá etapa cyklotour Na kole dětem měla začínat v Koutech nad Desnou, manažerky Martina a Iveta nám však 

zajistily ranní chlazení a spustily nás z Červenohorského sedla. To bylo však naposledy, kdy jsme si užili 

příjemného osvěžení. Dnešní den panovalo ukrutné vedro. Cyklistům se pod helmami vařily mozky a pletli si 

pravou a levou stranu. Technický ředitel a hlídací pes pelotonu Petr Vlček tak měl plné hrdlo práce a jen s 

obtížemi kočíroval pohyb dezorientovaného pelotonu vpřed. K všeobecnému veselí přispěl i jinak skvělý a 

perfektně fungující policejní doprovod, který předvedl dvě zabloudění na úseku sto metrů v nejpřehlednější 

vesnici regionu. To však nikoho nemohlo vyvést z míry 

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/6-etapa-kouty-nad-desnou-holice 

http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/3-etapa-zlin-novy-jicin
http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/4-etapa-novy-jicin-bruntal
http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/5-etapa-bruntal-praded-karlova-studanka
http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/6-etapa-kouty-nad-desnou-holice


 

 

7. etapa: Holice - Kostelec nad Černými Lesy 
Dojeli jsme do rovin. 

11. Červen 2014 

Rovinatým Polabím vedla 7.etapa letošní cyklotour Na kole dětem. Po ránu v Holicích čekala početná skupina 

dětí, která nás hodlala doprovodit mezi lány obilí. Nenechali jsme nic náhodě, znaje obvyklé problémy bicyklů, na 

kterých se jezdí kolem domu, ale nikoliv na vzdálenost delší než 3 kilometry, a poctivě jsme si děti rozebrali. Jízda 

polemi se proto změnila v pěknou časovku dvojic, krásně jsme všechny dotlačili do cíle. Děti měly velkou radost, 

mohly pozorovat vysoké kolo Josefa Zimovčáka z bezprostřední blízkosti. Od rána bylo zase vedro, dalo by se 

říci větší než den předem, těmito detaily však nechceme čtenáře zatěžovat, neboť si užili již včera. Hned na startu 

se připojil bílý tygr z Liberce (Kořenova), Kryštof Hausa, borec, který se pere s cystickou fibrozou tím způsobem, 

že maká na kole. Ihned se zařadil do čela pelotonu a vychutnával si výjezd na každou vrchařskou prémii, dnes 

většinou nadjezdy nad dálnicí. 

Více:  

http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/7-etapa-holice-kostelec-nad-cernymi-lesy 

 

 

8. etapa: Kostelec nad Černými Lesy - Mělník 
Okolím Prahy pod horu Říp 

12. Červen 2014 

Po noci na zámku vyrazili cyklisté pod vedením Josefa Zimovčáka do 8.etapy cyklotour Na kole dětem. Policejní 

navigátor se ukázal být velkým patriotem a hned po ránu zavedl peloton do všech malebných údolíček v okolí 

Kostelce nad Černými lesy. Hned jak jsme se nabažili přírody a najezdili v okruhu pěti kilometrů od startu prvních 

ranních kilometrů třicet, zachytil lodivod správný kurz a hnali jsme se oblastí skladišť v okolí Prahy. Pohledy na 

šedivé krabice, pod kterými zůstává pohřbena většina úrodné půdy v republice, nás rozpálil do běla. Co 

nejrychleji jsme se prohnali tímto předpeklím a příjemným sjezdem sklesali do Zbraslavi. Z Radotína se poté 

počalo stoupat k první dnešní zastávce, do Zbuzan. Pod kopcem se k nám přidal paralympionik Michal Stark, 

borec, který šlape pouze jednou nohou, výhradně pravou, neboť nemá ponožky, které pomáhají. 

Více:  

http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/8-etapa-kostelec-nad-cernymi-lesy-melnik 

 

 

9. etapa: Mšené-lázně – Plzeň 
Krajem chmele a piva 

13. Červen 2014 

V Mšených Lázních jsme se báječně vyspali na dnešní 9.etapu cyklotour Na kole dětem. Po ránu v parčíku 

defilovaly divoké kachny, žádaly pamlsek. Pod altánem se usadila kapela, která spustila nádherné skladby, 

doprovázené uchu lahodícím hlasem mladé krásné zpěvačky. V bocích se pohupoval nejen Josef Zimovčák, ale i 

pan starosta Ing. Josef Bíža a ředitel lázní František Och, kteří jako jeden muž odstartovali etapu. Pisatel 

reportáže byl natolik okouzlen zpěvem, že se zdržel ještě na jednu skladbu, poté při stíhačce pelotonu zabloudil a 

měnil píchlou duši, takže o dění na trase Mšené Lázně - Louny nemůže podat relevantní informace. V Lounech 

se do rytmu muziky již vlnilo lidí více, včetně místních fanoušků osobně navlékaných do dresů Josefem. 

Více: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/9-etapa-msene-lazne-plzen-0 

http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/7-etapa-holice-kostelec-nad-cernymi-lesy
http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/8-etapa-kostelec-nad-cernymi-lesy-melnik
http://www.nakoledetem.cz/cyklotour/reportaze/9-etapa-msene-lazne-plzen-0


 

 

10. etapa Plzeň - Aš 
Nejzazší výspa republiky dobyta 

14. Červen 2014 

Poslední desátá etapa cyklotour Na kole dětem startovala v Plzni na náměstí. Hned na startu nás posílila celá 

rodina Dlouhých, jejíž hlava Petr absolvuje celou trasu a dcera Míša měla zrovna narozeniny, tak si k nim nadělila 

cyklistický výlet. V bojové formaci jsme vyrazili ke Stříbru, kde nás na náměstí očekával pan místostarosta Karel 

Lukeš a Zdeněk Štybar, otec profesionálního cyklisty stejného jména. Náměstí se plnilo lidmi, kteří nesměle 

okukovali vysoké kolo Josefa Zimovčáka. Ze Stříbra se začalo stoupat k Teplé. V okolí tohoto města by se hodila 

investice do pozemních komunikací, neboť silnice připomínají stezky v savaně pro volské povozy. Dosti jsme se 

natrápili, zejména když profil byl kopcovitý. V Teplé se setkání uskutečnilo na pažitu místní TJ Sokol, kde obvykle 

domácí borci honí fotbalovou merunu. Na trávníku se mísili cyklisté s německými dechovkáři v podkolenkách a 

kožených kalhotách, kteří zde duli do svých nástrojů. Na další cestu s námi vyrazil pan místostarosta Ing. Jan 

Růžička a našim unaveným borcům trochu osolil kopce. Pisatel se zde veřejně omlouvá za argot, který se valil 

nahlas z jeho úst. Nebylo to osobní, pouze obecné hodnocení nastalé situace. Po vystoupání na nejvyšší bod 

dnešní etapy následoval dlouhý sjezd do Sokolova na náměstí. Zde preludovala kapela, poskakoval biketrialista 

přes překážky i dobrovolníky z řad obecenstva a na vysokém kole se povozil pan místostarosta Ing. Ladislav 

Sedláček. Následoval rychlý přesun do Kynšperka nad Ohří, na místním parkovišti servírovaly lepé dívčiny 

poslední pomazání na finiš do Aše. Do něj nás vyslal starosta obce, pan Ing.Tomáš Svoboda. Všichni borci byli již 

doslova kožení, blížící se cíl stále udržoval nohy v krouživém pohybu. Konečně se objevila cedule Aš. 

Zanedlouho i městský přírodní amfiteátr, známý pan starosta Dalibor Blažek, který vždy tour startuje nebo vítá na 

konci, několik místních démonických postaviček i větší množství obecenstva běžného vzezření. Borci již sotva 

stáli na nohách, padali si kolem krku a bořili unavené obličeje do prosolených dresů svých druhů. Nálada byla 

slavnostní, teklo pár kapek šampaňského, všichni, kteří celou tour ujeli, se ukázali na pódiu. Proslov měl Josef a 

pan profesor Pafko, který ve svých 74 letech ujede 1500 km za 10 dní v tempu nikoliv pomalém a to se ještě šetří 

na spurty pro vrchařské prémie. Ideální příklad toho, jak je pravidelný sport prospěšný pro tělo i mysl člověka. 

Kola osiřela, většina z nás by je asi zítra sedlala nerada. Je čas na bilancování. Celá cyklotour by se nedala 

uskutečnit bez pomoci policie ČR, zejména průjezdy městy jsou bez asistence policie nepředstavitelné. Tímto 

bychom chtěli všem policistům, jak státním tak městským, kteří nás doprovázeli, velmi poděkovat. Děkujeme také 

všem řidičům a účastníkům silničního provozu za ohleduplnost a trpělivost při mírném zdržení na jejich cestě. 

Celou tour ovládali řidiči Pavel Michálek a Artur Šraml, kteří nám zajistili bezchybný servis a pravidelný přísun 

dobré nálady. Organizaci zajistily manažerky Martina Střížová a Iveta Trubirohová, spolu s Blankou Dvořáčkovou. 

Dámy měly trpělivost se zvláštními manýry podivných stvoření, jakými jsou cyklisté. Bez nich bychom také 

nedojeli do cíle, neboť bychom pošli hladem někde v příkopech pustých okresních silnic. V neposlední řadě je 

třeba vyjádřit dík Vojtovi Polanskému, Jirkovi Látalovi a Dáše Hlaváčkové, kteří připravují trpělivě show na 

náměstích, mnohdy bezútěšně liduprázdných, vždy před příjezdem pelotonu a informují lid o smyslu projektu a 

jeho cílech. A to ať se uličkami prohání meluzína nebo slunce taví kovové prvky městské architektury. Hrají spolu 

v civilu 27 let divadlo pro děti a za tu dobu se ani jednou neposlali do místa, ve kterém je trávicí trakt ukončen. 

Josef Zimovčák utrpěl letos při první etapě vážné zranění, přesto se obdivuhodně vrátil a ač limitován velkou 

bolestí, dokázal cyklotour dokončit. Je to příklad tvrdé povahy, silné vůle a zápalu pro dobrou věc. Každý běžný 

smrtelník by strávil týden v posteli, nikoliv na vysokém kole v pekelném vedru, protivětru a zápachu výfukových 

plynů. Josef je ovšem ikona sportu a je škoda, že se na něj nemyslí při anketách o nejlepší sportovce naší vlasti. 

Pro mnoho lidí je inspirací a příkladem a není divu, že je v pelotonu za ním vždy elektrizující atmosféra. To je asi 

mimo jiné důvod, proč se my běžní cyklisté tohoto projektu účastníme. Lidská duše a emoce jsou uzpůsobené 

tak, že prožitky spojené s fyzickou námahou či stresem se vtiskují velmi silně. Vytváří se přátelství a silné pouto 

mezi lidmi, kteří spolu profesně ani věkově nemají mnoho společného. Na stinné stránky se snadno zapomene a 

převažující pozitivní zážitky jsou celoživotní. Pokud takový kolektiv může navíc přispět k charitativnímu projektu, 

může strhnout mnoho dalších lidí a probudit v nich přirozenou empatii a péči o své bližní. A pokud jsou jimi děti 

trpící, děti, které by si měly hrát s vrstevníky, objevovat život a vytvářet si vztahy, věřím, že takový projekt má 

smysl. 

Se čtenáři našich stránek se loučí dopisovatel z Giro d'Italia a cyklotour Na kole dětem 2014 Honza Bicek. 

Mediální tým dále tvořil Ivo Dvořák, autor všech krásných fotografií.    

 

 

 

 



Na kole dětem 2014 – veřejná cyklotour - fotogalerie 
 

 

 

 



 
 



 
 



Rekondiční pobyty 

Letní tábor dětí z Haimy Praha 
Nadační fond Josefa Zimovčáka Na 
kole dětem přispěl částkou 100 000,- 
Kč dětem léčeným na Onkologické 
klinice v Praze v Motole. Tábor 
zorganizovalo OS Haima Praha. 
Pepa měl návštěvu do Kláštera 
Teplá, kde děti trávily prvních čtrnáct 
dní prázdnin, přesně načasovanou. 
Ve čtvrtek počasí moc nepřálo, tak 
Pepčovi zážitky z cest přišly docela 
vhod. Někdy děti loudí úsměvy na 
tvářich pomalu, ale nakonec bylo 
hodně veselo. 

 

Dětem z Ostravska se líbí v Horní Bečvě 

Již po několikáté navštívily děti z Ostravska hotel Duo v Horní Bečvě. Krásné 
prostředí, zdravý horský vzduch, kvalitní zázemí hotelu, to jsou důvody, proč se tam 
ostravská Haima takřka zabydlela a pořádá 
zde tábory a rekondiční pobyty opakovaně. V 
neděli přijel dětem zpestřit odpoledne Pepa 
Zimovčák. Díky jeho handicapu si děti kolo 
samy odmontovaly z nosiče auta, zprovoznily 
a pak mohly tento ďábelský stroj také 
vyzkoušet. Za svoji velkorysost, že jim přispěl 
na pobyt z NF Na kole dětem částkou 50 
000,- Kč dostal ručně malované triko a čepici 
pro vzpomínku. Nakonec díky horkému 
počasí strávili všichni společně odpoledne u 
hotelového bazénu. 

Na Oravské přehradě si to děti užívají 
 

Rekondiční pobyt u Oravské přehrady pořádal Krtek v síti a byl společný pro děti ze 
Slovenska a z Čech. Celkem se zde zúčastnilo 90 dětí. Využili kapacitu Ranče u 
Edyho. Josef Zimovčák navštívil děti 
16.8.2014. Nadace Na kole dětem na tento 
pobyt přispěla částkou 100 tis. Kč.  
Josef si pro děti připravil přednášku a 
vyprávěl o své letošní účasti na Giro  
d´Itália, o tom jak se na vysokém kole 
jezdí i o tom, jak se dá z vysokého kola 
spadnout. Děti i členové týmu Na kole 
dětem si zde užili velmi příjemné 
odpoledne plné dětských úsměvů a opět 
se přesvědčili, že jejich práce má smysl. 



Přednášky ve školách 
V roce 2014 pokračovaly přednášky Josefa Zimovčáka ve školách. Mnoho škol podpořilo aktivním 
způsobem nemocné děti, čímž daly najevo, že jejich handicap jim není lhostejný.  

  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Partnerské akce  
 
V rámci projektu Na kole dětem v roce 2014 proběhla propagace NF Josefa Zimovčáka Na kole dětem 
na mnoha tradičních akcích pořádaných jinými partnerskými subjekty.  
 

Zahájení cyklistické sezony v Českých Budějovicích 
Slavnostní otevření cyklostezky České Budějovice – Temelín, duben 2014 

 
Bike Festival Praha 2014 
Praha, květen 2014 

 
Giro d´Italia 
7 etap Grand TOUR, květen Itálie 2014 
 
 

Kolo pro život Vrchlabí – přednáška Česká spořitelna 
přednáška pro cyklooddíl České spořitelny, Vrchlabí, červen 2014 
 

Oranžové kolo na VysočinaFestu 
charitativní šlapání Josefa Zimovčáka na Oranžovém kole, Jihlava, červenec 2014 

 
Oranžové kolo na Folkových prázdninách 
charitativní šlapání Josefa Zimovčáka na Oranžovém kole, Náměšť nad Oslavou, červenec 2014 
 

Okolo Malé Hané 
cyklovýlet, srpen 2014 
 

Na kole dětem Vysočinou 2014 
tradiční cyklovýlet z Telče, září 2014 
 

Brno - Praděd - Brno 2014 
akce stavební společnosti Kaláb, září 2014 

 
Jihlava - město v pohybu  
otevření výstavy o městské cyklistice v Kodani. 

 
Společně s radostí – Drslavice 
kulturně sportovní akce s benefičním cílem, září 2014 
 

Běh Blažovice 
svatováclavský běh, září 2014 

 
 
 
 



 
 
 
 
Josef Zimovčák hostem 5. ročníku golfového turnaje v Šilhéřovicích 
benefiční golfový turnaj, září 2014 

 
Otevření cyklostezky v Novém Jičíně 
první společná cyklojízda, září 2014 
 

Slavnostní otevření cyklostezky v Kopřivnici 
z Poodří do Beskyd, září 2014 

 
Tour de Urizia 
uvedení nového léčebného prostředku Urizia na trh, benefiční akce společnosti Astelass 

 
Biskupické kaléšek 
tradiční akce, Biskupice, říjen 2014 

 
Poslední kilometr 2014 Jeseník – Rejvíz 
ukončení cyklistické sezony, Jeseník, říjen 2014 

 
Otevření sportovní prodejny Decathlon v Brně 
Slavnostní otevření prodejny, říjen 2014 

 
SportLife BRNO 2014 
propagační stánek NF Na kole dětem v rámci prezentace Jihomoravského kraje, listopad 2014 

 
Česká Národní Konference APA Lednice 
Přednáška Josefa Zimovčáka o NF Na kole dětem, prosinec 2014 
 

Vánoční setkání v Praze 
setkání správní rady v kavárně Adria, prosinec 2014 
 
 

 

 

„Zdraví, radost, pocit štěstí a smích z plných plic.“ 

S úctou a pozdravem  

Josef Zimovčák, statutární zástupce Nadačního fondu Na kole dětem 

 
 
 



Přehled sponzorů, partnerů a dárců projektu Na kole dětem v roce 2014 

 

 

Děkujeme všem uvedeným sponzorům projektu, dárcům NF Na kole dětem i no 

name osobám, kteří podpořili projekt Na kole dětem.  

 

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 2014                                     271 447,- Kč 

Využití: 

Příspěvek onkoligicky nemocné dívce                                                                                    52 050,- Kč 

Nadační fond dětské onkologie Krtek Brno – ozdravný pobyt dětí                                        145 000,- Kč 

Nevyužitý zůstatek převeden do roku 2015 

 

 

 



5. FINANČNÍ PROSTŘEDKY NF NA KOLE DĚTEM 

 

 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 

NA KOLE DĚTEM 

Nadační fond 

IČO 292 35 715 

 

Sestaveno dne: 

 

31.03.2015 

 

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. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

statutární orgán:  

předseda správní rady: Josef Zimovčák 

člen správní rady: JUDr. Alexandr Fedoročko 

člen správní rady: Petr Vlček 

revizor:  Markéta Bocková 

 

ostatní činnosti účetní jednotky: nejsou 

 

Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka:  je to období od 1.1.2014 do 31.12.2014, rozvahovým dnem 

je 31.12.2014 

 

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   130   175 

 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 2014 byl dosažen výsledek hospodaření ve výši 155.451 Kč., daňová úleva nebyla využita 

Investiční a provozní dotace 

 Účetní jednotka neměla 

 



 

Přijaté dary v roce 2014 byly ve výši 734.000 Kč 
 
Město Kyjov           5 000 
Město Hodonín             10 000 
Město Veselí nad Moravou          5 000 
Statutární město Zlín                          30 000 
Město Nový Jičín                                10 000 
Město Kopřivnice          20 000 
Město Miroslav                        5 000 
Město Ústí nad Orlicí                    5 000 
Město Vsetín                    1 000 
Jihomoravský kraj                            200 000 
 Moravskoslezský kraj                10 000 
Město Stříbro                            10 000 
Město Uherské Hradiště                    10 000 
Město Vítkov                                      10 000 
Obara Corporation, Czech branch     15 000 
Město Rožnov pod Radhoštěm            2 000 
Město Mělník           2 000 
Město Králíky           4 000 
Město Čáslav         10 000 
Obec Rouchovany                              10 000 
Obec Ratíškovice                               1 000 
Statutární město Kladno         20 000 
Obec Horní Počáply         20 000 
Město Kutná Hora           5 000 
Město Žatec           5 000 
Město Vrbo pod Pradědem         10 000 
UNICREDIT BANK CZ and SK         70 000 
Renomia a.s..                                     20 000 
Město Třešť          7 000 
Město Telč          7 000 
Město Rudná          5 000 
METLIFE pojišťovna      180 000 
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 byl 
vyúčtován v první polovině roku 2014.   

   
 
 
 

 

  

   

 



 
 

 
 

Odeslané dary v roce 2014 byly ve výši 505.046 Kč 
 

Nadační fond dětské onkologie Krtek 100 000,00 

  

Haima –  Ostrava občanské sdružení 50 000,00 
 
Haima –  Praha, občanské sdružení 

                         
250 000,00 

 
Nemocnice Jihlava                40 000,00 
 
Dar onkologicky nemocnému dítěti   10 000,00 
 
Na kole dětem Vysočinou – tombola pro děti              5 046,00 
 
Šance Olomouc,                                               50 000,00 
 
Náklady roku 2014 byly ve výši 173.285 Kč, v tom jsou zahrnuty náklady na reklamu, 
ověření listin, poštovné a bankovní poplatky. 
 
 
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, 
zejména rozdělení zisku. 
 

 Výsledek roku 2013 ve výši 14.322 Kč byl na základě rozhodnutí správní rady 
převeden do jmění nadačního fondu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


