
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

obecně prospěšné společnosti 

KOLA PRO AFRIKU 

za rok 2014 

 

 
 



Obsah: 

Historie organizace 

Lidé organizace 

Správní rada 

Dozorčí rada 

Zaměstnanci organizace 

Dobrovolníci 

Cíle projektu v ČR 

Cíle projektu v Gambii 

Cesta kola 

Činnost v roce 2014 

Mimořádné akce 

Finanční zpráva 

 

 
 



Historie organizace 

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v únoru 2012 v Ostravě. Inspirací se staly charitativní 
organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejně tak také osobní zkušenosti zakladatelů 
českého projektu. Jejím posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v 
Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do 
Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu 
lidí v Africe. 

Společnost funguje na principech dobrovolnictví, spolupráce a vlastní iniciativy lidí v ČR. Výběr kol a 
jejich cesta do africké Gambie je příležitostí pro naplnění cílů, které se získanými zkušenostmi 
považujeme za stěžejní cíle celého projektu. Od začátku činnosti organizace k 31.12. 2014 se podařilo 
do Afriky dovézt bezmála 3.200 kol. 

 



Cíle projektu v ČR 

 podpora iniciativy místních komunit prostřednictvím vytváření sběrných míst po celé České 
republice, ve kterých se kola shromažďují; 

 podpora dobrovolnictví v globálním měřítku - od aktu darování starého kola přes iniciátory 
sběrů, oprav, benefičních akcí apod.; 

 podpora zaměstnávání lidí, kteří jsou obtížně uplatnitelní na volném trhu práce - spolupráce s 
lidmi po výkonu trestu; 

 osvětová činnost a podpora smysluplných volnočasových aktivit prostřednictvím přednášek a 
akcí pořádaných nejen pro žáky a studenty škol, ale i pro veřejnost; 

 šíření myšlenky nezištné pomoci druhým; 

 využití kol, která nesplňují parametry kol možných pohybu v africkém terénu pro benefiční 
aktivity; 

 podpora kulturních a sportovních akcí, jež doplní sportovní a umělecký zážitek o nový rozměr - 
rozměr pomoci druhým. 



Cíle projektu v Gambii 

 umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání – na kole do školy, kola pro děti 

 podpora vzdělávání v Africe, motivací k úspěšnosti žáka, studenta ve škole 

 tréninkový program pro africké servisní techniky kol, učitele a studenty, tzn. zajištění 
dlouhodobé udržitelnosti celého projektu  

 

 

 



Cesta kola 

Dárce daruje své kolo ve sběrném místě, odtud díky přepravním společnostem putují kola do 

centrálního skladu v Ostravě.  

Darovaná kola procházejí Věznicí 

Heřmanice, kde je odsouzení seřizují. 

Pravidelně vdechnou život padesátce 

kol týdně.  

S přípravou kol pomáhají také lidé ve 

sdružení Nová šance v Ostravě - to 

jsou lidé bez domova, po výkonu 

trestu nebo nacházející se v jiné 

náročné životní etapě.  

Samotným to pomáhá vrátit se zpět na 

správnou cestu, někteří poprvé 

zažívají, že si jich někdo váží, že někdo 

ocení jejich práci.   

 

Dvakrát do roka proběhne v Ostravě slavnostní nakládka. Po měsíční cestě v lodních kontejnerech se 

dostanou kola do přístavu v Banjulu. Zde si zástupci společnosti KpA  spolu s místní spolupracující 

 



organizací Czech Bikes for Gambian Schools zásilku vyzvednou a převezou do zázemí společnosti 

v městečku Gunjur. Následuje rozdělení kol zástupcům škol a výukový program pro školní mechaniky, 

kteří budou zajišťovat servis kol v místě jejich určení. Na těchto lidech stojí udržitelnost projektu 

v Gambii. V budoucnu by tito školní mechanici měli předávat své znalosti také dětem školy, aby se o 

kolo dokázaly samy postarat. Darovaná kola jsou však majetkem školy, ta je dětem zapůjčuje. Kola jsou 

pro ně ohromnou hodnotou, jejich předávka je tak vždy velkou slavností.  

 

 

 



Lidé organizace 

 

Správní rada: 

Richard Gazda, předseda správní rady, spoluzakladatel společnosti Kola pro Afriku, o.p.s., člen 
Executive Committee Czech Bikes for Gambian Schools. 

Nositel myšlenky pomoci a podpory tam kde je zapotřebí. Svobodný člověk. Několik let docházel jako 
dobrovolník do školy pro děti s postižením a také jako dobrovolník do domu s pečovatelskou službou. 
Je zakladatelem a koordinátorem projektu Žebříkových obchodů v Ostravě. Volný čas = dobrovolnictví 
a sport. Setkání s ním je velmi inspirativní a motivující. 

Ing. Martin Posolda, člen správní rady 
Mgr. Miloš Krist, Ph.D., člen správní rady 
 

Dozorčí rada: 

Mgr. Olga Posoldová, členka dozorčí rady 
Miroslav Fiala, člen dozorčí rady 
Mgr. Martin Loučka, člen dozorčí rady 

 



Zaměstnanci organizace: 

Roman Posolda, ředitel a spoluzakladatel společnosti Kola pro Afriku, o.p.s.  Člen Executive 
Committee Czech Bikes for Gambian Schools 

Cestovatel, dobrodruh, sportovec, otec tří dětí. Člověk, který se neskutečně rád setkává s lidmi. Objel 
svět na kole a několik let pobýval v Anglii, kde pracoval v komunitě s lidmi s postižením. Jako 
dobrovolník také pracoval pro anglickou organizaci Jole Rider, která vozí kola do Gambie z Anglie:-). 

Zuzana Galle, administrace projektu, koordinace svozů kol, web, FB, komunikace se sběrnými místy 

Zaměstnanci centrálního skladu v Ostravě-Koblově:  

Během roku 2014 se v centrálním skladu vystřídalo 12 zaměstnanců. Ti zde pracovali díky podpoře 

úřadu práce jako pracovníci VPP. 



Dobrovolníci: 

Ondřej Heřman, vedoucí africké sekce - koordinátor projektu v Gambii, člen Executive Committee 
Czech Bikes for Gambian Schools. Manažer benefiční půjčovny kol na Colours of  Ostrava 

Michaela Böhmová,  neúnavná organizátorka benefičních aktivit pro Kola pro Afriku - nejslavnější 
Sněhulačka v ČR, cyklistka tělem i duší. To vše dělá ve svém volném čase, když zrovna neučí na 
hrabůveckém gymnáziu. 

Mirek Fiala, technická podpora projektu 

Jakub Vysocký, student medicíny, dobrovolník, člen gambijské mise 



Činnost v roce 2014 

Během roku 2014 se podařilo do centrálního skladu v Ostravě – Koblově svézt více jak 5.500 kol 

z celé ČR. V průběhu celého roku byla kola opravována nejen v centrálním skladu v Ostravě-Koblově 

zaměstnanci a klienty organizace Nová šance, ale i ve věznici v Heřmanicích muži ve výkonu trestu. 

Proběhlo několik desítek sběrových akcí, benefičních aktivit a akcí propagujících projekt Kola pro 

Afriku i podprojekt Kola pro Kola a Kola pro slony, který vznikl ve spolupráci s organizací Save 

Elephants a kterým napomáháme ochraně africké přírody.  

 

Podařilo se nám uskutečnit dvě nakládky kol a uspořádat  tři 

„gambijské mise“, při kterých bylo rozděleno 2.828 kol mezi 

školáky 31 gambijských škol. Předáno bylo také 34 kufrů 

s montážním nářadím a obrovské množství náhradních 

dílů.  

Svou podporu nám dárci a organizátoři vyjádřili nejen 

darováním kol, ale i organizací a účastí na různých benefičních 

aktivitách i při dobrovolnické činnosti u nás ve skladu.  

Velmi dobře také fungoval náš benefiční obchod v Ostravě. 

 



V lednu se uskutečnila první tohoroční gambijská mise s předávkou 1.144 kol, naložených v prosinci 

předchozího roku. Kola byla rozdělena mezi dvanáct gambijských škol. 

V průběhu ledna až března probíhal již druhý ročník velké benefiční aktivity Sněhuláci pro Afriku. 

Do té se zapojilo cca 300 škol, školek a organizací, celkem tedy cca 200.000 dětí, učitelů a rodičů. Díky 

této úžasné akci se podařilo získat cca 305.000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

V dubnu (10.4.) proběhla další (celkově již třetí) nakládka kol. Díky podpoře desítek dobrovolníků se 

podařilo naložit do dvou kontejnerů  829 kol, 11 kufrů s nářadím a množství náhradních dílů. Peníze na 

cestu tohoto nákladu byly získány právě díky Sněhulákům pro Afriku. 

 

V květnu proběhla opět gambijské mise. Během ni byla rozdělena kola z jarní nakládky mezi dalších 

devět gambijských škola a proběhla inspekční cesta po již obdarovaných školách. Mise se zúčastnil i Jan 

Werner, student antropologie z Prahy, který o dopadu projektu sepsal případovou studii. 

 

V červnu (15.6.) se uskutečnilo sportovní benefiční odpoledne Tretra pro Afriku - akce, kterou jsme 

pořádali spolu s hlavním patronem Zlatou tretrou. Jednalo se benefiční akci za účasti Jana Železného a 

Mika Powella. Díky podpoře účastníků se podařilo získat více jak 9.800 Kč. 

 
V červenci (17. – 19.7.) byla opět v provozu Benefiční půjčovna kol na Colours of  Ostrava. Pro 

návštěvníky hudebního festivalu byla z darovaných kol opravena a nachystána více jak stovka kol 

k půjčování. Uživatelé byli velmi nadšeni nabídkou půjčování kol a ocenili tuto službu dobrovolnými 

příspěvky ve výši přibližně 60.000 Kč. Čtyřdenní maratón se mohl uskutečnit pouze díky neocenitelné 

pomoci asi 20 dobrovolníků.  

V srpnu (13.8.) proběhl první Dobrovolnický den - slavnost, při které se společně podařilo udělat 

viditelný kus práce. 



V září (20.9.) jsme v rámci ostravských Sousedských slavností představili projekt Kola pro Kola a 

podařilo se nám získat 4.500 Kč. 

V říjnu (5. 10.) proběhl v podzámecké zahradě již druhý Běh pro Gambii Kroměříž. Na start se 

postavilo 230 běžců. Celkem bylo v Kroměříži vyběháno a sponzory darováno téměř 70.000 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

V říjnu se podařila i druhá tohoroční nakládka kol. 11.10. se uskutečnila podzimní nakládka, na které 

jsme naložili 855 kol, 13 kufrů s nářadím, 20 pytlů s náhradními díly, solární panel, šicí stroj a tiskárnu. 

Oficiálním partnerem nakládky bylo město Kroměříž.  

V návaznosti na ni pak v listopadu 

proběhla další  gambijská mise. I přes to, 

že se ji zúčastnili z naši organizace jen dva 

členové, byla velmi úspěšná. Podařilo se 

během ni upevnit naši pozici v Gambii  

navázat úzkou spolupráci se školskými 

úřady. Díky této misi vznikla i další naše 

iniciativa – sběr prošlých autolékárniček 

pro gambijská zdravotnická zařízení. 

 

 

 

V prosinci  4.12.  jsme slavili Mezinárodní den dobrovolnictví dobrovolnickou prací - v centrálním 

skladu v Koblově byl dobrovolnický den s Arcelor Mittal. 

 



Mimořádné akce, které pro nás v roce 2014 uspořádali jiní: 

  

Díky nadšení a ochotě desítek organizátorů a tisíců dárců se během roku 2014 konalo po celé ČR 

několik desítek akcí pro Kola pro Afriku. Některé byly „pouze“ sběrové, některé však byly svým 

rozsahem skutečně mimořádné:  

- 17.5. se ve Vřesině navzdory deštivému počasí běžel Běh pro Gambii - sponzorský běh, do 

nějž se zapojila spousta dětí i jejich rodičů. Připravena byla také pohádka, taneční vystoupení,  

bubnovalo se v africkém rytmu. Na této skvělé, nejen běžecké akci, se vybralo skoro 6.000Kč. 

- 7.6.  proběhla v Benátkách nad Jizerou umělecká akce La Bárka, která nabídla opravdu 

barevnou mozaiku tvořivých umělců a aktivit pro návštěvníky.V rámci akce proběhl sběr kol a 

zároveň byla vyhlášena dražba výrobků od zúčastněných umělců, jejíž výtěžek – 9870 Kč - též 

poputoval na konto organizace. 

- 12.6. pro nás připravila ZŠ a MŠ Města Touškov se svými žáky benefiční akci. Díky báječným 

dětem i učitelkám se podařilo získat 5.900 Kč a téměř 50 kol. 

- 13.6. se nás rozhodla podpořit svou taneční show taneční skupina DANCEPOINT z Frýdku-

Místku. Darovala nám výtěžek ze vstupného 15.000 Kč. 

- 14.6. proběhl benefiční turnaj AFRIKA BEACH OPEN, kterého se zúčastnilo 29 týmů 

(smíšené dvojice). Součástí turnaje byla i sbírka kol. Celkem bylo vybráno na startovném, 

prodeji občerstvení a sbírce studentů Gymnázia Uherské Hradiště více jak 15.000 Kč. 



- 26.6. pro nás děti a učitelé ZŠ Vacenovice uspořádali Běh pro Gambii,  - kterého se zúčastnilo 

přes 80 účastníků. Běháním se podařilo získat více jak 5.300 Kč.  

- 28.6. proběhlo v rámci Dne farnosti Vacenovice Kolečko pro Gambii. Zapojilo se 212 farníků 

a návštěvníků, kteří zvládli 244 koleček. Kolečko absolvovali běžecky, na bruslích, na kolech, 

koloběžkách nebo chůzí a podařilo se jim získat 24.400 Kč.  

- v červnu také proběhly tři mimořádné svozy kol z Vysočiny, Jičínska a Královéhradecka, 

se kterými nám velice pomohlo sběrné místo v Batelově (manželé Kuřinovi), město Jičín a 

dopravní společnosti C.S. Cargo a.s. a  JIPOCAR  spol. s r.o. 

- 11.7. -  turnaj smíšených družstev v beachvolejbalu v rámci Slováckého Beachového léta. 

Celkem se akce i při nepříznivém počasí zúčastnilo 14 týmů a na startovném a prodeji triček se 

podařilo získat bezmála 6.500 Kč. 

- 17.7. - mimořádný svoz kol ze ZOO Liberec díky firmě HELICAR a.s. 

- 6.9. v rámci Farního dne v Mohelnu se pro nás podařilo získat více jak 7.000 Kč, které byly 

použity na zaplacení dvou montážních kufrů. 

- v listopadu proběhl mimořádný svoz kol z jižní Moravy, který pro nás uskutečnila firma 

DHL Supply Chain. 

 

 



Poděkování  

Jako i v předešlých letech i v tomto roce by naše činnost nebylo možná bez 

pomoci tisíců dárců kol, desítek organizátorů sběrových akcí i benefičních a 

propagačních akcí, stovek jejich účastníků. Všem jím tímto děkujeme. 

Děkujeme také moc všem našim sběrným místům za neskonalou trpělivost, a 

ochotu a vynalézavost, díky které se nakonec podařilo zvládnou svoz kol. Velmi 

na tomto místě děkujeme manželům Kuřinovým z Batelova, jejichž pomoc se 

svozy kol z celé Vysočiny byla opravdu mimořádná.  

- Děkujeme moc občanskému sdružení Nová šance a Věznici Heřmanice, 

bez jejichž pomoci bychom nemohli takové množství darovaných kol 

roztřídit a opravit.  

- Děkujeme firmám, bez jejichž pomoci by nebyl možný náš běžný 

každodenní provoz – KANDAHÁR s.r.o., Adamcová.com,  advokátní 

kanceláři Gabriely Milotové a naši spřátelené organizaci MOMENT o.p.s. 

- Děkujeme všem dopravcům, ať už našim stálým partnerům, nebo 

jednorázovým pomocníkům, kteří nám pomohli s dopravou kol od dárců 

až k nám do centrálního skladu v Ostravě- Koblově a ke gambijským 



školákům (TOP TRANS EU a.s., Advanced AERSEA s.r.o., Maersk Czech 

Republic  s.r.o., OZO Ostrava s.r.o., Riccardo Trasporti,  Mezinárodní 

autodoprava a spedice Tomáš Švejcar, STARTRONIC s.r.o.,  Forman 

Adamec International transport, DHL Supply Chain, C.S. Cargo a.s. a  

JIPOCAR  spol. s r.o. 

- Děkujeme firmám, které nám dodaly tolik potřebné náhradní díly a 

pomohly nám vybavit montážní kufry ( RUBENA a.s., O.K. BAG s.r.o.,  

WTB.cz, Stavebniny Janík, MARWI CZ s.r.o, MAXBIKE, BAGBIKE, 

nakladatelstvím Haynes a Carlton Publishing Group. 

- Děkujeme všem dalším jednotlivcům i firmám, která se podíleli na pomoci 

a podpoře našeho projektu. 

 

 
 

 

 

 



Finanční zpráva 

Náklady za rok 2014 

Spotřeba Materiálu          195 756,66     

Spotřeba Energie            15 632,00     

Prodané Zboží            31 013,15     

Opravy            26 459,00     

Cestovné          382 333,38     

Reprezentace            19 627,89     

Ostatní Služby          326 362,00     

Mzdové Náklady       1 019 790,00     

Zákoné soc. a zdrav. Poj.          259 995,00     

Zákonné soc. náklady               3 362,00     

Silniční Daň               4 800,00     

Jiné Náklady               5 280,00     

Daň z příjmu            12 730,00     

Celkem       2 303 141,08     

 

 

 



Výnosy za rok 2014 

Tržby z prodeje služeb 50 000,00 

Tržby za prodané zboží 246 186,50 

Dary 1 477 341,60 

Veřejná sbírka 97 434,09 

Provozní dotace 655 315,00 

Ostatní výnosy 45,15 

Celkem 2 526 322,34 

 

 

Hospodářský výsledek                               223 181,26 Kč 

 

 


