
Varianty členství v Cyklo klubu Znojmo z.s. (pro rok 2019) 

Cílem je rozlišení členské základny spolku do několika variant především s ohledem k časovým možnostem, 

které jsou ochotni členové věnovat aktivitám spolku – jednotlivým akcím (plánování, příprava, realizace, 

ukončení). Zároveň je cílem motivovat k aktivnímu členství ve spolku. 

Seznam je aktualizován vždy na kalendářní rok. Čerpání jednotlivých výhod u partnerů a podporovatelů vždy 

pouze v kalendářním roce a v době provozu jednotlivých subjektů.  

Materiální podporu v jednotlivých kategoriích členství je možné čerpat – vyzvednout v našem specializovaném 

centru pro cyklisty: 1. Mezinárodního cykloturistického centra služeb a informací v ČR oproti podpisu na 

dodacím listu. V letošním roce od 1. 5. 2019 a dále dle provozní doby na nové adrese:  Melkusova 3053 (areál 

Znovínu Znojmo a.s. – naproti vstupu na koupaliště Louka) 

Podporovatel spolku: osoba s minimální možností se aktivně účastnit jednotlivých akcí během roku 

(bydlí mimo Znojmo, směnný provoz, zdravotní dispozice, jiné zájmy aktivněji, bývalý člen se záměrem morálně 

podporovat činnost spolku) 

Celoroční příspěvek 100,- 

Věk: nad 15 let 

Zdarma: 

• 1x pár cyklistických ponožek k 25. výročí zahájení činnosti spolku 

• startovné na akcích pořádaných Cyklo klubem Znojmo 

• účast na 2 vyjížďkách s vinařskou tématikou (květen, říjen) 

• 1 x testovací jízda a krátkodobá bezplatná zápůjčka – klasického kola, elektrokola, koloběžky, šlapací 

káry a hůlky Nordic walking – vždy nutná rezervace 

• 5 – 15% sleva na vybrané výrobky v 1. Mezinárodním cykloturistickém centru služeb a informací 

• Hlasovací právo na valné hromadě 

Příznivec spolku: osoba, která se může a má zájem aktivně podílet na jednotlivých akcích během roku a 

jejich fází (plánování, příprava, realizace, ukončení), bydlí ve Znojmě nebo v blízkém okolí 

Celoroční příspěvek 200,- 

Věk: nad 15 let 

Zdarma: 

• 2 x pár cyklistických ponožek k 25. výročí zahájení činnosti spolku 

• 1 x láhev vína od lokálních partnerů dle momentální nabídky 

• startovné na akcích pořádaných Cyklo klubem Znojmo 

• účast na 2 vyjížďkách s vinařskou tématikou (květen, říjen) 

• u akce Neformální ukončení cyklistické sezóny hradí pouze základní příspěvek na dopravu 

• 1 x celodenní bezplatná zápůjčka – klasického kola, elektrokola, koloběžky, šlapací káry a hůlky Nordic 

walking – vždy nutná rezervace 

• 10 – 20% sleva na vybrané výrobky v 1. Mezinárodním cykloturistickém centru služeb a informací 

• Zdarma nebo se slevou vstup do vybraných zařízení podporovatelů spolku (muzea, hrady, zámky, 

koupaliště, volnočasové aktivity, atrakce, vinaři, restaurace a další) – bude průběžně aktualizováno 

v sekci pro členy na webových stránkách 

• Hlasovací právo na valné hromadě 



Člen spolku: osoba, která se může a má zájem aktivně podílet na jednotlivých akcích během roku a během 

jednotlivých fází (plánování, příprava, realizace, ukončení) 

Celoroční příspěvek 800,- / 100,- 

Věk: nad 15 let (snížená výše příspěvku platí pro Seniory v roce nároku na starobní důchod a dále) 

Zdarma: 

• 3 x pár cyklistických ponožek k 25. výročí zahájení činnosti spolku 

• 2 x láhev vína od lokálních partnerů dle momentální nabídky 

• startovné na akcích pořádaných Cyklo klubem Znojmo a akcích zařazených do celoročního seriálu CkZ 

CUP (úhrada startovného) 

• účast na 2 vyjížďkách s vinařskou tématikou (květen, říjen) 

• u akce Neformální ukončení cyklistické sezóny úhrada základního příspěvku na dopravu pouze pro 

doprovod (člen zdarma) 

• max. dvoudenní bezplatná zápůjčka – klasického kola, elektrokola, koloběžky, šlapací káry a hůlky 

Nordic walking – vždy nutná rezervace 

• 15 – 25% sleva na vybrané výrobky v 1. Mezinárodním cykloturistickém centru služeb a informací 

• Zdarma nebo se slevou vstup do vybraných zařízení podporovatelů spolku (muzea, hrady, zámky, 

koupaliště, volnočasové aktivity, atrakce, vinaři, restaurace a další) – bude průběžně aktualizováno 

v sekci pro členy na webových stránkách 

• Hlasovací právo na valné hromadě 

 

Člen spolku JUNIOR: mladiství do 15 roku věku, kteří mají zájem aktivně se podílet na jednotlivých akcích 

během roku 

Celoroční příspěvek 500,- 

Věk: do 15 let 

Zdarma: 

• Pravidelné vyjížďky v odpoledních hodinách – letní období duben–září mimo prázdniny 

• Pravidelná příprava v tělocvičně v odpoledních hodinách – zimní období – říjen–duben 

• Startovné zdarma na akcích zařazených do celoročního seriálu VZP CUP + seriálu CkZ CUP 

• Sleva v případě účasti na I. a II. turnusu příměstského cyklo tábora 

Čestný člen spolku 

Bez příspěvku, věk neomezen 

Do této kategorie patří: 

• Zakládající členové spolku 

• Členové, kteří zastávali v minulosti roli předsedy spolku 

• Členové, o jejichž čestném členství rozhodne valná hromada na základě návrhu výkonného výboru 

Tato kategorie je čestná, nevztahují se na ni žádné výhody 

 

 



Přehled aktivit, které je nutné uskutečňovat pro přípravu a realizaci jednotlivých akcí 

Doprovod na příměstském cyklistickém táboře I. + II. turnus 

Příprava (nakládka materiálu, převoz na místo akce, vykládka materiálu, využití materiálu, zázemí akce, 

pořadatelská činnosti v místě prezentace, pořadatelská činnost v místě vedení tratě, zajištění průběhu akce, 

úklid prostoru, nakládka materiálu a odvoz materiálu, vykládka materiálu a roztřídění) především při 

sportovních, kulturních a společenských akcích 

Obsluha při prezentacích na veletrzích cestovního ruchu, obsluha při prezentaci komerčních aktivit na setkání 

subjektů v projektech Do práce na kole, Zdravá města, ATIC – Asociace turistických informačních centrech. 

Přibližně 5 x do roka (Brno, Praha, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové a další města dle aktuálního programu 

jednotlivých projektů) 

Obsluha v zařízení 1. Mezinárodní cykloturistické informační centrum služeb a informací v ČR dle provozní 

doby (poskytování kompetentních informací o cykloturistice na Znojemsku, základní dovednosti při opravě 

jízdních kol, evidence tržeb,  zajištění zápůjčky kol, elektrokol, koloběžek, šlapacích kár – smlouvy, prodej 

drobných doplňků cyklistické výbavy, produktů od lokálních dodavatelů, mapových podkladů a reklamních 

předmětů s cyklistickou tématikou) rozvoz a svoz zapůjčených kol z různých ubytovacích kapacit 

Průvodcovská služba a doprovod cyklistických služeb – zajištění  

 

 

 

 

 


