
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 27. května 2015 

Pomáháme! Sportujeme! Poznáváme! Veřejná cyklotour Na kole dětem napříč Českou 

republikou startuje již po páté. Neváhejte a přidejte se. 

Tradiční a oblíbená veřejná charitativní cyklotour Na kole dětem má na programu 6. ročník. Ve 

dnech 3. - 13. června vyrazí Josef Zimovčák a peloton cyklistů na etapovou cyklojízdu, která v tomto 

ročníku bude opět křižovat území České republiky. K cyklotour, jejíž hlavním cílem je získání finančních 

prostředků na pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí, se jako obvykle přidá i celá řada 

známých osobností. V pelotonu se promítne Prof. Pavel Pafko, Prof. Jan Pirk, ultramaratonci Jiří Hledík a  

Svaťa Božák, který jako jediný Čech zdolal RAAM, badmintonista Petr Koukal, talentovaný mladý 

paralympijský reprezentant ČR Ivo Koblasa a spousta dalších. Přidat se může každý, na kousek, jednu 

etapu nebo celou trasu. V partnerských městech, v nichž peloton zastaví, na všechny zúčastněné čeká 

vřelé přivítání společně s bohatým doprovodným programem. Na náměstích bude mluveným slovem a 

vtipnými příběhy provázet oblíbený člen výpravy Vojta Polanský. Na bezpečnost pelotonu bude po celé 

trase jako vždy dohlížet Policie ČR. 

,,Šestý ročník cyklotour Na kole dětem navazuje na předešlé ročníky. ,,Nastavený model se 

zkrátka osvědčil, jen množství partnerských měst a zajímavých míst na našem území je více, počet 

přihlášených účastníků je vyšší. Deseti etapová jízda, které má délku neuvěřitelných 1358 km, bude 

zahájena opět v Aši. Peloton projede 365 městy a obcemi. Některá místa navštívíme poprvé, někam se již 

podíváme opakovaně. Doprovod pelotonu Policií ČR po celou dobu tour je již samozřejmostí.“ shrnuje 

koordinátorka akce Martina Střížová 

,,Lidé se nás stále nevěřícně ptají, jestli se mohou přidat. Ano, přidat se může každý! Na kousek, 

jednu etapu, nebo celou trasu.“ říká druhá koordinátorka Iveta Trubirohová. ,,Kdo to zkusil a přidal se, 

další rok se vrací ve větší formě, na delší část, s lepší výbavou.“ dodává s úsměvem. ,,Atmosféru v 

pelotonu je potřeba nasát. Je to nejen sportovní, ale také společenská událost. Lidé zjistí, jak je 

jednoduché udělat něco pro sebe a zároveň tím pomoci i někomu jinému.“ popisuje smysl projektu Josef 

Zimovčák, patron celé akce. V loňském roce se podařilo získat na konto NF Na kole dětem bezmála 

milion korun, které byly využity na financování rekondičních pobytů dětí z celé republiky, léčených na 

onkologických klinikách v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci. 

Přijďte zažít jedinečnou atmosféru v cyklistickém pelotonu. Prospějete sobě, pomůžete dětem. Pojeďte s 

námi! 

Jak můžete pomoci i Vy? 

- aktivně se zúčastnit cyklotour 2015 a  přispět dobrovolným startovným do kasičky Na kole dětem 

- zakoupit si triko nebo náramek Na kole dětem 

- přispět na konto veřejné sbírky nadačního fondu Na kole dětem 

- informovat o projektu své přátele a známé 

- stát se partnerem projektu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záštita projektu Na kole dětem 2015 

Martin Půta-  hejtman Libereckého kraje, Martin Netolický-  hejtman Pardubického kraje, Ing. Miloš Petera-  hejtman 

Středočeského kraje, Miroslav Novák- hejtman Moravskoslezského kraje, JUDr. Martin Havel- hejtman Karlovarského 

kraje, Ing. Petr Vokřál- primátor statutárního města Brno, MUDr. Miroslav Adámek- primátor statutárního města Zlín, 

Mgr. Michal Pobucký, DiS- primátor statutárního města Frýdek- Místek, Milan Jaroš- náměstek primátora statutárního 

města Hradec Králové, Mgr. Jakub Rychtecký- - náměstek primátora statutárního města Pardubice, Ing. Iveta 

Koulová- starostka města Unhošť, Ing. Jana Holá- starostka města Libochovice, Mgr. Monika Brzesková- starostka 

města Kravaře, Mgr. Renata Smutná- starostka města Strážnice, Ing. Tomáš Svoboda- starosta města Kynšperk nad 

Ohří, Alexandr Žák- starosta města Toužim, Mgr. Bc. Radek Reindl- starosta města Podbořany, Mgr. Karel Filip- starosta 

města Nové Strašecí, Zdeněk Kofent- starosta obce Družec, Jiří Sušický- starosta obce Zbuzany, Petr Holeček- starosta 

města Kralupy nad Vltavou, Ing. Pavel Zálom- starosta města Slaný, Ing. Josef Bíža- starosta obce Mšené- lázně, Mgr. 

Tomáš Ryšánek-starosta města Štětí, Ing. Milan Lomoz- starosta města Bělá pod Bezdězem, Petr Krejcar- starosta obce 

Veliny, Ing. Petr Schejbal- starosta města Hrochův Týnec, Mgr. Karel Štefl- starosta města Počátky, Ing. Karel Macků- 

starosta města Dačice, Ing. Radek Malý- starosta městyse Želetava, Ing. Vladimír Černý- starosta obce Rouchovany, 

Vladimír Měrka- starosta města Náměšť nad Oslavou, Mgr. Jaroslav Světlík- starosta města Rosice, MUDr. Vladimír 

Okáč- starosta města Ždánice, Mgr. František Lukl- starosta města Kyjov, Ing. Miloš Kozumplík- starosta města Veselí 

nad Moravou, Rostislav Mihel- starosta obce Drslavice, Bc. Robert Stržínek- starosta města Valašské Meziříčí, Ing. 

David Plandor- starosta města Štramberk, Ing. Miroslav Kopečný- starosta města Kopřivnice, Ing. Zdeněk Husťák- 

starosta města Klimkovice, Ing. Petr Rys, MBA- starosta města Bruntál, Ing. Vlastimil Bařinka- starosta města Moravské 

Budějovice, Ing. Milan Vlček- starosta města Velká Bíteš, Ing. Pavel Klepáček- místostarosta města Aš, Mgr. Tomáš 

Novotný- místostarosta města Roztoky, Ing. Zdeněk Janovský- místostarosta města Chotěboř, Mgr. Pavel Pacal- 

místostarosta města Třebíč, Ing. Martin Janík- místostarosta města Valašské Klobouky, Jiří Ott- místostarosta města 

Bystřice pod Hostýnem 

Více informací získáte na www.nakoledetem.cz 

Kontakt pro média: Bc. Martina Střížová, tel. 773 750 499, email: strizova@nakoledetem.cz 


