
 STRANA 4 Aktuality JN – ČERVENEC 2022

Zaměstnání

Ve čtvrtek 2. června se na jihlavské 
dopravní hřiště sjeli vítězové z oblast-
ních kol Dopravní soutěže mladých 
cyklistů. Celkem se do krajského 
finále probojovalo nebo spíše projelo 
šestnáct týmů.

Šest kolektivů spadalo do kategorie 
10-12 let a další šestice do kategorie 
12-16 let. 

Mezi disciplínami, ve kterých děti 
poměřily své síly, nechyběly napří-
klad testy z pravidel provozu na 
pozemních komunikacích, praktická 
jízda po dopravním hřišti, jízda zruč-
nosti, poskytování první pomoci a 
orientace v mapě a dopravní cestě.  

Obzvlášť testy daly dětem z jihlav-
ské ZŠ a MŠ Nad Plovárnou zabrat.

„Během doby covidu neměly děti 
vůbec dopravní výchovu. Když měly 
začít chodit na dopravní hřiště, tedy ve 
čtvrtém ročníku, tak bylo zavřené,“ říká 
učitelka dětí Petra Sovová a dodává, 
že pro děti byly tedy testy velkou pre-
miérou.

Ukázalo se však, že jejich obavy 
byly zbytečné. Jejich škola totiž skon-
čila v kategorii družstev od 10 do 12 
let na druhém místě a v jednotlivcích 
zvítězil, také v kategorii mladších, 
jejich týmový kolega Marián Macho-
vec, který za své cyklistické znalos-
ti a dovednosti získal cenu v podobě 
jízdního kola.

První tři vítězné týmy v každé kate-
gorii pak obdržely finanční odměnu.

Dříve vítězové krajského kola 
postupovali do celostátního finále. 
Letos se však finálová soutěž z orga-
nizačních důvodů konat nebude. 
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V krajském kole cyklistické soutěže 
bodovaly i jihlavské školy

Výsledky
Jednotlivci ז

Kategorie 10 - 12 let
Andrea Červenková (ZŠ Senožaty)
Marián Machovec (ZŠ a MŠ Jihlava, 

Nad Plovárnou)

Kategorie 12 - 16 let
Anděla Paclíková (ZŠ a MŠ Černovice)
David Dvořák (ZŠ a MŠ Radostín nad 

Oslavou)

Týmy ז
Kategorie 10 - 12 let
1. místo ZŠ Budišov
2. místo ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovár-

nou
3. místo ZŠ a MŠ Osová Bítýška

Kategorie 12 - 16 let
1. místo ZŠ a MŠ Osová Bítýška
2. místo ZŠ Senožaty
3. místo ZŠ Jihlava, Havlíčkova

ŠESTNÁCT kolektivů se utkalo o titul nejlepších cyklistů na dopravním hřišti. Děti si vyzkoušely například znalost pravidel silniční-
ho provozu nebo jízdu zručnosti. Dobře se umístil tým ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovárnou (foto vlevo). Foto: Veronika Dawidowicz


