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            7/ Různé

1/ Kontrola usnesení z     minulé valné hromady 
Předseda Mgr. Jan Slavíček zahájil schůzi valné hromady Středočeského svazu cyklistiky 
s tím, že jako každoročně je velmi slabá účast zástupců oddílů ve středočeském kraji na VH. 

Prvním bodem bylo schválení programu VH. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Program byl schválen: 

Dalším bodem byla kontrola usnesení a úkolů z minulé schůze valné hromady, která proběhla 
16. 3. 2017.

Usnesením této VH byly VV SČSC zadány tyto úkoly:
- Úprava systému přidělování dotací na pořádání závodů
- Odvolání p. Ivana Sovy z funkce hospodáře SČSC 
- Zajistit vymáhání dluhu p. Ivana Sovy vůči SČSC
- Změnu sídla SČSC na adresu Třebízského 358, 280 020 Kolín
- Zajistit účast společného družstva Středočeského kraje na vybraných akcích

Všechny úkoly usnesení VH 2017 se podařilo splnit. Pravidla pro přidělování dotací na 
pořádání závodů ve Středočeském kraji se podařilo nastavit a jsou funkční. Pravidla jsou 
vyvěšena na webu SČSC. Všem žádostem o dotaci bylo vyhověno. Žádost Sokola Holé Vrchy
čeká na vyřízení z důvodu nedodání vyúčtování. Pan Ivan Sova byl odvolán z funkce 
hospodáře SČSC a výkonný výbor pracoval ve složení Jan Slavíček, Pavel Mišoň, Josef 
Hladík. Pan Ivan Sova splácel svůj dluh vůči SČSC v první polovině roku 2017 dle 
splátkového kalendáře. Ve druhé polovině roku došlo zastavení splácení dluhu, a proto byla 
zbývající část dluhu (50 000,- Kč) předána k vymáhání soudnímu exekutorovi JUDr. Janu 
Bohutínskému. K dnešnímu dni činí pohledávka vůči panu Ivanu Sovovi 18 068,- Kč. Sídlo 
SČSC bylo změněno na adresu Třebízského 358, 280 02 Kolín. V roce 2017 byla zajištěno 



několik společných akcí družstva Středočeského kraje – mezinárodní etapový závod juniorů 
Regionem Orlicka a LODM v Jihomoravském kraji, s excelentními výsledky: 
4 medaile na XCO, 3 medaile v dráhových disciplínách 

2/ Zpráva o hospodaření za rok 2017
- Dvě velké příjmové položky 

Vlastní zdroje: 
- Příspěvek za licence 187 900 Kč
- Výdaje: 172 610 Kč
- Zůstatek: 15 290 Kč

 
- Dotace ČSC 
- Příjmy: 180 306 Kč
- Výdaje: 180 306 Kč
- Zůstatek: 0 Kč
-
- Stav běžného účtu k 31. 12. 2017 byl 145 922 Kč
- Stav poklady k 31. 12. 2017 byl 2 277 Kč 
-
- Závazky k 31.12. 2017 činily 40 tis. Kč.
- Pohledávky k 31.12. 2017 činily 50 tis. Kč (z toho 18 157,- Kč  p.Sova)
-
- Provizorní rozpočet pro rok 2018 byl stanoven na 370.000,-  Kč

3/ Zpráva o činnosti svazu

Středočeský svaz cyklistiky byl i v roce 2017 jedním z největších krajských svazů v rámci 
ČSC. K 20.10. 2017 bylo ve Středočeském kraji registrováno celkem 47 cyklistických oddílů 
s celkem 411 vydanými licencemi ve všech cyklistických disciplínách. Nejsilnější oddíly jsou 
již tradičně v Kolíně, Mladé Boleslavi, Veltěži, Příbrami a Benátkách nad Jizerou. SČSC má 
od 8.2. 2016 zaregistrované platné stanovy.

         Pořadatelská činnost

Oddíly registrované u SČSC jsou velmi aktivní v pořadatelské i sportovní činnosti. 
Mistrovství Středočeského kraje se letos konalo ve všech cyklistických disciplínách mimo 
dráhy.

Mistrovství Středočeského kraje MTB uspořádal oddíl ADASTRA Sokol Veltěž dne 30.4. 

Mistrovství Středočeského kraje BMX uspořádal oddíl BMX Benátky nad Jizerou  dne 6.5.

Mistrovství Středočeského kraje v časovce jednotlivců a silničním závodě jednotlivců 
proběhlo v roce 2017 ve spolupráci s Pardubickým a Královéhradeckým krajským svazem 
cyklistiky v Kladrubech a Hlinsku 20.-21.5. Jednotlivé krajské svazy se budou v pořádání 
mistrovských závodů pravidelně střídat.



Mistrovství Středočeského kraje v cyklokrosu uspořádal oddíl Lawi Granfondo v Jabkenicích 
dne 6.10. 

Oddíly SČSC pořádají také vrcholné domácí podniky – ČP a mistrovství ČR mládeže i 
dospělých. Letošním roce to byly pohárové závody mládeže i dospělých na silnici (Příbram), 
BMX (Benátky nad Jizerou), MTB (Kutná Hora) a cyklokrosu (Slaný, Jabkenice, Holé Vrchy,
Čáslav, Milovice, Kolín – MČR mládeže). Cyklokrosová sezóna 2017/2018  vyvrcholila na 
MČR mužů a žen Elite 13.1. 2018 v Mladé Boleslavi.

Ve středočeském kraji bylo v roce 2017 pořádáno více než 70 akcí od náborových, až po 
vrcholné domácí podniky – MČR. Všem pořadatelům za jejich aktivitu děkujeme a žádáme o 
zasílání podkladů pro zveřejnění na webu SČSC.

Všichni pořadatelé těchto závodů měli možnost požádat SČSC o dotaci na pořádání akce do 
výše 10 000,- Kč dle pravidel příspěvkového programu SČSC. SČSC také již od roku 2016 
dodává pořadatelům jednotné medaile a diplomy pro vítěze Mistrovství Středočeského kraje.

             Sportovní činnost

Sportovní činnost oddílů SČSC dostala velký impuls vznikem SCM Kolín v roce 2016, které 
je zaměřeno na MTB a cyklokros. Spolupráce oddílů Expres CZ – Scott Team Kolín, Ivar CS 
– Author Team, ADASTRA Sokol Veltěž, KH Tour BH Bikes a Lapiere Topforex team 
přináší vynikající výsledky středočeských závodníků. Středočeši získali na MČR ve všech 
cyklistických disciplínách a věkových kategoriích v roce 2017 celkem 84 medailí, které 
získali závodníci 13 oddílů. Společná sportovní soustředění a reprezentace Středočeského 
kraje na etapových silničních závodech významně přispívají ke sportovnímu rozvoji 
talentovaných závodníků.  

4/ Zpráva o činnosti SCM Kolín

SCM Kolín funguje při cyklistickém oddíle Expres CZ-Scott Team Kolín již od roku 2016 a 
hlavními disciplínami jsou MTB XCO a cyklokros. Od začátku činnosti SCM Kolín jsou do 
tohoto centra zařazeni i závodníci středočeských cyklistických oddílů Ivar CS-Author Team, 
Adastra Sokol Veltěž a KH Tour Stevens Bike. V roce 2017 k těmto oddílům přibyl i klub 
Topforex- Lapiere. 

Závodníci kolínského SCM navázali i v roce 2017 na výborné výsledky roku 2016, ve kterém 
získali celkem 27 medailí z MČR v různých cyklistických disciplínách. 
V roce 2017 se celkem devět závodníků SCM Kolín probojovalo do širších RD juniorů MTB, 
cyklokrosu a na silnici a  sedm z nich startovalo na ME nebo MS. Na MČR mládeže získali 
závodníci SCM Kolín více než 30 medailových umístění, a to nejen v hlavních disciplínách 
MTB XCO a cyklokrosu, ale i na silnici. 

Závodníci SCM Kolín se dokázali prosadit nejen na mistrovských závodech, ale výbornou a 
stabilní výkonnost prokázali i celoročním hodnocení ČP MTB a cyklokrosu, které ve většině 
mládežnických kategorií zcela ovládli jak v kategoriích jednotlivců, tak v soutěžích družstev. 
Největšími talenty SCM Kolín jsou Jakub Schierl, který dokázal v roce 2017 zvítězit 
v celkovém pořadí ČP v MTB XCO i cyklokrosu a Magdalena Mišoňová, která k vynikajícím



výsledkům na domácích tratích přidala i sedmé místo z ME v cyklokrosu v Táboře v kategorii
U23.

Kvalitní celoroční práce trenérů jednotlivých oddílů zařazených do projektu SCM Kolín je 
doplněna několika společnými tuzemskými soustředěními před vrcholnými akcemi roku a 
materiální podporou jednotlivých klubů zařazených do projektu SCM Kolín. V roce 2017 se 
činnost SCM Kolín dále prohloubila a rozšířila i na společnou účast závodníků na domácích i 
zahraničních závodech a soustředěních.

Součástí projektu SCM Kolín je i činnost cyklistické přípravky při oddíle Expres CZ – Scott 
Team Kolín a pořádání náborových akcí Cyklotour Kolín pro nejmenší adepty cyklistiky. I 
v tomto ohledu pokračovala práce SCM Kolín velmi úspěšně a několik členů cyklistické 
přípravky se již pravidelně zúčastňovalo celorepublikových soutěží.

Činnost SCM Kolín významně přispívá k rozvoji cyklistických talentů i cyklistiky pro děti a 
mládež  ve Středočeském kraji  a ukazuje správnost koncepce krajských SCM.

Pro rok 2018 plánujeme rozšíření činnosti SCM Kolín i na další cyklistické disciplíny (dráha, 
silnice – CK Příbram Fany Gastro, BMX – BMX Benátky nad Jizerou), čím budou pokryty 
prakticky všechny cyklistické disciplíny. 
 
5/ STK podpora závodů

VH rozhodla v pokračování udělování příspěvku pořadatelům závodů v roce 2018. Nárok na 
příspěvek mají pořadatelé mistrovství Středočeského kraje ve všech disciplínách a národních 
pohárových závodů ve všech disciplínách za splnění těchto pravidel:

a) Pořadatel podá žádost o příspěvek nejpozději 1 měsíc před pořádáním závodu 
předsedovi STK.

b) Příspěvek pořadatel obdrží až po předložení faktury za částečnou úhradu nákladů do 1 
měsíce po akci.   

Formuláře pro žádosti o příspěvek jsou ke stažení na webu SČSC.

I v roce 2018 dojde k jednotnému vytvoření medailí pro všechna Mistrovství Středočeského 
kraje. 

6/     Kalendář nejdůležitějších závodů pro rok 2018
I v roce 2018 se budou ve Středočeském kraji konat vrcholné domácí soutěže. TJ  Autoškoda 
Mladá Boleslav bude pořádat MČR mládeže, MČR v CX se uskuteční na holých Vrších 
v lednu 2019. 

A i v roce 2018 budou pokračovat pořadatelé v Kolíně, Příbrami, Slaném, Jabkenicích, 
Milovicích a Čáslavi a Benátkách nad Jizerou v pořádání pohárových závodů na silnici, BMX
a cyklokrosu. Tyto závody již jsou zařazeny do celoročního kalendáře ČSC. 

Mistrovské závody Středočeského kraje 2018: 

Silnice – 28.4. Hodkovice časovka jednotlivců 
MTB – 1.5. Klíčany  
Silnice -  9.9. Hodkovice silnice   
BMX – 16.9. Benátky nad Jizerou 



Cyklokros – 10.11. Kolín 
(hlasování: Pro : 7   Proti :  0  Zdržel se : 0 ). Návrh schválen. 

Veřejné závody – zaslat rozpis ke schválení p. Pavlu Mišoňovi. Po schválení bude závod 
zařazen do kalendáře SČSC.

7/ Různé
VV navrhuje úpravu systému přidělování dotací na pořádání závodů (včasné podání žádosti – 
nejpozději jeden měsíc před akcí, fakturace „za částečnou úhradu nákladů na pořádání závodů
– bez vyúčtování do jednoho měsíce po akci) z důvodů zjednodušení administrativy.
(hlasování : Pro : 7   Proti :  0  Zdržel se : 0 ) Návrh schválen.

Výzva oddílům : 
Aktualizujte kontakty na oddíly posláním mailové zprávy na info.scsc@seznam.cz

Změna financování krajských svazů od ČSC (přednesl prezident ČSC pan Petr Marek) 
Krajské svazy by měly nově dostávat řádově cca 3 x více peněz, konkrétní podmínky a 
účelovost použití budou dodány po schválení ČSC dle metodik poskytovatelů dotací. (pokud 
tedy přijdou… - ) 
v polovině května bude školení pro krajské svazy, jak správně účtovat 

Závěr:
Bylo vše zapsáno, odhlasováno a sezóna 2018 může ve Středočeském kraji odstartovat!!!

Zapisovatel: Pavel Mišoň

Ověřovatel zápisu: Jan Slavíček
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