
Podklady na zasedání ZM dne: 30. 5. 2013 

 

Název materiálu: 10. Ostatní 

Dar města Turnova „Na kole dětem - nadační fond“  

 
Předkládá:   Otakar Špetlík, místostarosta 

 

Vypracoval:   Radek Drašnar, Otakar Špetlík 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Otakar Špetlík 

 

Předložení materiálu uloženo: /// 

 

Přílohy: plakát akce „Na kole dětem“ 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích 

 

Projednáno v: /// 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  
 

„Na kole dětem“ je mezinárodní sportovní projekt, který se svým charakterem a mezinárodním 

rozsahem zařadil mezi významné projekty na podporu onkologicky nemocných dětí.  

 

Při něm vyráží peloton v čele s Josefem Zimovčákem, cyklistou na vysokém kole, na cyklojízdu 

napříč Českou republikou. Mezi aktivními účastníky cyklojízdy jsou významné osobnosti, úspěšní 

sportovci a známé tváře a přidat se může každý na kousek, jednu či více etap nebo celou trasu.  

Během jízdy cyklisté navštíví téměř všechny kraje České republiky, zastaví se v partnerských 

městech a osobním příkladem, formou osvěty a propagace předají široké veřejnosti odkaz „My kdo 

máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně“.  Na zastávkách dochází 

také k prodeji propagačních předmětů a vybírání peněz do veřejné sbírky. Součástí projektu Na kole 

dětem jsou také přednášky na školách, besedy a účast promotýmu na jiných sportovních akcích a 

projektech po celé republice.  

 

Ve dnech 6. – 15. června 2013, se koná již 4. ročník této veřejné charitativní cyklotour a jejích 10 

etap v celkové délce 1362 km vede z Aše na Velehrad.  

 

Třetí etapa startuje z Turnova v sobotu 8. června v 06:30 hodin z náměstí Českého ráje a 

večer předtím se uskuteční v Hotelu Paradise přátelské setkání promotýmu s vedoucími 

představiteli města. 

 

Město Turnov jako jedno z měst na trase charitativní cyklotour bylo přizváno k partnerství 

v projektu v říjnu 2012. Tehdejší starostka města PhDr. Hana Maierová toto partnerství podpořila a 

organizačnímu štábu projektu přislíbila. V prosinci loňského roku bylo e-mailovou korespondencí 

přislíbeno poskytnutí finančního daru a loga města k použití na dresech účastníků cyklojízdy, na 

webových stránkách projektu www.nakoledetem.cz a na všech propagačních materiálech projektu. 

V této době má dojít k převodu finančních prostředků.  

 

 

http://www.nakoledetem.cz/


Navrhujeme proto ZM, aby Město Turnov podpořilo tento projekt částkou Kč 10.000,- Kč z řádku 

1700000092 – Místní agenda 21, Zdravé město. 

 

 
 

 

Návrh na usnesení:  

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru na sportovní projekt na podporu onkologicky 

nemocných dětí „Na kole dětem – nadační fond“ ve výši 10.000,- Kč. 

 


