Na kole dětem – po jedenácté vyrazí cyklisté napříč Českou
republikou. Nenechají děti ve štychu!
Brno, 14. května - 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“.
Kontakt pro média: Bc. Martina Střížová

Záštita projetu 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. Eva Vanžurová – starostka města Písek, 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. Jan
Hostinský – 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 horách

