MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Tisková zpráva

V Praze 29. května 2018

Školáci kontrolují řidiče v okolí škol
Žáci čtvrtých tříd ze Základní školy Táborská dnes vyrazili do ulic Prahy 4, aby společně s policisty
preventivně působili na projíždějící řidiče. Akci s názvem Smajlík, která si dává za úkol preventivně
působit na řidiče v blízkosti škol, spustila v roce 2013 ve spolupráci s Policií České republiky
tehdejší radní pro bezpečnost a současná předsedkyně Výboru pro bezpečnost MČ Praha 4 Lucie
Michková (ODS). V letošním roce je to už její šestý ročník.
„Cílem Smajlíka je upozornit řidiče, že jejich mnohdy obvyklá a notoricky známá trasa vede kolem
škol, kde jsou děti těmi nejohroženějšími účastníky silničního provozu. A právě děti jsou u nás těmi
nejdůležitějšími aktéry dopravních kontrol, které provádějí policisté na vytipovaných místech v
blízkosti školy. Podle výsledku kontroly děti řidiči buď poděkují za ohleduplnou jízdu a předají
obrázek smajlíka, provinilci obdrží mračouna“ vysvětluje smysl projektu Lucie Michková.
Letos je tato dopravně bezpečnostní akce plánovaná na týden od 31. května do 7. června a policisty
s dětmi budou řidiči v těchto dnech v ulicích potkávat vždy v ranních hodinách. Při dopravní kontrole
policisté nejprve vyhodnotí, zda je řidič vhodnou osobou ke komunikaci s žáky. Nehrozí tak žádné
excesy.
„Dopravní kontroly se účastní celá třída, nicméně na místě kontroly se žáci střídají ve skupinkách
maximálně po třech,“ uvedla dále Lucie Michková.
Za šest let se do projektu Smajlík zapojilo v terénu už na 800 školáků, dopravních testů, které na akci
navazují, se zúčastnilo kolem 1 800 žáků. Děti se přesvědčily, že dopravní předpisy se dodržovat musí,
a většina řidičů je také dodržuje. Během akce se žáci také seznámili s vybavením policejních aut,
motorkami, radary a dorazila i hlídka jízdní policie na koních. Letos se Smaljíka se kromě žáků ze ZŠ
Táborská zúčastní ještě žáci ZŠ Filosofská, Na Chodovci, Horáčkova a Jeremenkova.
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