
OKRESNÍ KOLO SOUT ĚŽE MLADÝCH CYKLIST Ů 
 

  4.5.2006 jsme jeli do Sokolova na Okresní kolo soutěže mladých cyklistů. 
   Když jsme přišli na dopravní hřiště, tak nám paní učitelka všechno vysvětlila a pak jsme 
začali soutěžit. 
   První soutěž byla jízda zručnosti, na ni jsem šel první já – Milan Cihlář, jako druhá šla 
Helena Matyášová, jako třetí Nikola Věchtová a poslední Martin Lukš. Jízda zručnosti se nám 
jakžtakž vedla. 
   Pak jsme šli na stanoviště první pomoci. Všichni se této soutěže báli, a tak jsme se ještě 
ptali paní učitelky na spoustu věcí. Za chvíli jsme šli na to. Každý si vylosoval kartičku 
s číslem, já jsem měl číslo 4. Sice jsme se zdravovědy obávali, ale nakonec to dopadlo dobře, 
každý svého pacienta včas zachránil. 
   Pak jsme šli do jídelny, kde jsme dostali párky s rohlíkem, limonádu a dva zákusky. 
   Po posilnění jsme se rozhodli pro jízdu podle pravidel, ale bylo tu moc dětí, tak jsme šli psát 
dopravní testy. Cestou jsme „navštívili“ malou ZOO, kde měli, co si vzpomínám, králíky, 
sovu lesní, mývala,…  
   Když na nás vyšla řada a vyplnili jsme testy, prohlásil jsem, že byly docela lehké. 
   Po testech jsme šli na jízdu podle pravidel, chvíli jsme ještě čekali a potom jsme se dostali 
na řadu. Každý jsme měl na kole kartičku, kde byla čísla stanovišť. 
   Vyhlášení výsledků soutěže se nějak protáhlo, takže jsme museli jít dříve na vlak. Paní 
učitelka nám ale slíbila, že každému pošle večer SMS, jak jsme dopadli.  
   V SMS stálo, že jsme se umístili na 5.místě ze 17 družstev. 
 
                                                                                    Milan Cihlář z V.A 
 

 
   
 



 Dne 4.5.2006 jsem nebyla ve škole. Víte proč? Protože jsem byla se spolužáky na Okresním 
kole soutěže mladých cyklistů. Trochu vám o tom dni povyprávím. 
   Jeli jsme do Sokolova vlakem hned ráno v 6,40hodin. Po příjezdu do Sokolova jsme se 
pěšky dopravili do Domu dětí a mládeže. Shlédli jsme zahájení, které bylo tentokrát velmi 
slavnostní. Zatancovaly nám roztleskávačky a byli nám představeni sponzoři soutěže. 
    Nejdříve jsme šli na jízdu zručnosti a ta se mi vůbec nezdařila. Víte proč? Měla jsem 60 
trestných bodů. Hrůza!!! 
   Pak jsme šli na zdravovědu, na té se nám dařilo, zvládla jsem ji vez trestných bodů. 
   Testy z pravidel silničního provozu se mi také celkem podařily, až na pár chybiček. 
   Nakonec jsme si nechali jízdu na dopravním hřišti. Zlobila mi sedačka, asi nebyla dost 
utažená a sjížděla mi dolů, ale po malé opravě jsem pokračovala v jízdě. 
   Na vyhlášení jsme nečekali, protože by nám ujel vlak, a tak nám každému paní učitelka 
napsala SMS, jak jsme dopadli. 
   Vybojovali jsme si krásné 5. místo. Nemohla jsem tomu uvěřit. 
                 Soutěžní den jsme si pěkně užili. 
 
                                                                               Nicole Věchetová V.B 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   Když jsme přijeli do DDM v Sokolově, čekala nás jako první disciplína jízda zručnosti. 
Naše družstvo na ní získalo neuvěřitelných 220 trestných bodů!!! 
   Potom následovala zdravověda. Nevěřili byste tomu, kdybych vám řekla, že zranění, která 
jsme ošetřovali, vypadala opravdově.  
   Po této části soutěže jsme se já, Milan, Martin a Nikča posilnili, abychom dobře napsali 
dopravní testy. Milan měl 20 trestných bodů a ostatní 25. 
   Jízda na kole podle dopravních předpisů mě bavila nejvíc, bylo to i poznat, policista mi 
nedal žádný trestný bod. Ale paní učitelka je bystřejší než policista, který mě kontroloval. 
Jeden přestupek viděla. 
   Když jsme jeli zpět do Kraslic, vymysleli jsme si na oba kluky srandu. Při jízdě tunelem 
jsem já vzala čepici Milanovi a Niky vzala Martinovi bundu. 
                 Byl to krásný den. 
 
                                                                           Helena Matyášová V.B 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 



 

  
 
 


