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Správně přecházet vozov-
ku se učili prvňáci z třebíčské 
Základní školy Benešova. 

 Antonín Zvěřina

Naučit děti správně přecházet přes 
vozovku, to také patří k úkolům 
městské policie ve spolupráci s poli-
cií státní a městem Třebíč. Letos si 
organizátoři v úterý 16. září vybíra-
jí Základní školu Benešova. Ukázka 
společně s výukou má začít v osm 
hodin, ale pořadatelé jsou na místě 
samozřejmě s předstihem. 

Po chvíli dohadů kreslí na chodní-
ku před školou improvizovaný pře-
chod. Uvědomují si, že prvňáky, pro 
které je akce určená v rámci Týdne 
mobility, je nejprve potřeba sezná-
mit s pravidly. 

To už z budovy školy vychází jedna 
ze tří prvních tříd. Slova se nejdříve 
ujímá místostarosta Milan Zeibert. 
„Uvědomte si, že pokud napíšete ve 
škole špatně písmenko či nevypočítáte 
příklad, nic se neděje. Ale jedna nepo-
zornost na přechodu může znamenat 
tragédii,“ zdůrazňuje.

Mají znalosti 
Pak už se slova ujímá manažerka 

prevence kriminality Lucie Šerková, 
z řad městské policie. Nejedná se o 

žádný suchopárný výklad, občas do 
svého vyprávění vtáhne i prvňáky, 
kteří projevují v této oblasti přece 
jen určité znalosti. 

Tak se dozvídají nejen oni, že pře-
jít bezpečně přechod není žádná leg-
race a vyžaduje to pořádné soustře-
dění. Člověk se před vstupem musí 
podívat nejdříve vlevo, pak vpravo, 
pak opět vlevo, a teprve když se pře-
svědčí, že mu na přechodu nehrozí 
žádné nebezpečí, může na něj vstou-
pit.  

„Proč se podíváme nejdříve doleva?“ 
ptá se Šerková. Inu, protože odtud 
hrozí nebezpečí nejdříve. Manažer-
ka také děti upozorňuje na nutnost 
očního kontaktu s řidičem. Pokud se 
dívá mimo vozovku či dokonce tele-
fonuje, hrozí nebezpečí, že si nevšim-
ne ani blížícího se přechodu. 

Když ale zastaví, a ještě dá k pře-
cházení pokyn, pak je vše v napros-
tém pořádku. Ale hrozí další úskalí. 
Řidič prvního vozidla před přecho-
dem zastaví, ale za ním jede nějaký 
spěchající kolega, pustí se do před-
jíždění, a malér je na střeše, nebo spíš 
na silnici. I na to si musí dát chodci 
pozor. 

Na mnoha přechodech už je zabu-
dovaná světelná signalizace. „Na jakou 
barvu pak přecházíme přechod?“ zkouší 
děti Šerková. „Samozřejmě na zelenou,“ 

VENDELÍN nedával pozor a srazilo ho auto, naštěstí se jednalo o fi gurínu.
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Vendelín nedával pozor a srazilo ho auto

SPRÁVNĚ přejít vozovku po přechodu, to vyžaduje velkou pozornost.
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ozývají se z davu hlasy. „A musíme se na 
takovém přechodu rozhlédnout?“ opět 
se ptá manažerka. Některé děti reagu-
jí, že nikoli, což jim Šerková vyvrací a 
naznačuje, že i tam je namístě veliká 
opatrnost.

Opravdický přechod
Po zkoušce na improvizovaném 

přechodu se všichni přesunujeme 
na opravdický přechod. Tady si děti 
opakují, co se naučily před školou. 

A je na řadě opravdová atrakce. 
Atrakce? Spíš připomenutí, co se 
může stát, když do vozovky vstou-
pí dítě bez rozhlédnutí. Nelekejte 
se, k ukázce poslouží oblíbená fi gu-
rína Vendelín. Dvakrát automobi-
ly naštěstí pro Vendelína zastavují. 
Potřetí Vendelín odletí několik met-
rů, a děti názorně vidí, co se může 
doopravdy stát. 

To není všechno, prvňáky také Šer-
ková upozorňuje, že v autě se musí 
všichni připoutat, i tatínek, a že děti 
musí používat sedačku, ty větší pod-

sedák. Také využívat mobil za volan-
tem je prohřešek proti pravidlům.   

Vždy ve střehu 
Manažerka také vysvětluje, proč na 

přechodech v době největšího ranní-
ho provozu stojí policisté v refl exních 
zelených vestách. „Což ovšem vůbec 
neznamená, že tím pro děti končí jejich 
povinnost zabezpečit si chůzi přes pře-
chod,“ varuje manažerka. 

Děti se také dozvídají, že pokud 
spatří na přechodu nehodu, je nejlep-
ší upozornit na ni dospěláka. A číslo, 
na které je třeba zavolat? Ani tady se 
někteří prvňáci nenechají zmást a vědí, 
že se jedná o číslo 155. 

Zhruba půlhodinová výuka končí. 
Za odměnu děti dostávají refl exní pás-
ky na ruce a bonbón jako odměnu za 
pozornost. Na něco jsme zapomněli? 
Možná ano, třeba že se po přechodech 
neběhá, ale také nechodí pomalu, a že 
silnici lze přecházet i v místech, kde 
přechod není, opět s maximální opatr-
ností. Tak šťastnou chůzi! 

Již po osmé se vydali zájemci s 
Klubem českých turistů Třebíč za 
pohádkou a dobrodružstvím v rám-
ci akce „Pohádková Třebíč“ v pátek 
19. září. Trasa byla dlouhá šest kilo-
metrů a na šesti stanovištích čekali 
pohádkové postavičky. 

Děti i rodiče v Lisčí pod nemoc-
nicí potkali Dlouhého, Širokého a 
Bystrozrakého, u Pravoslavného kos-
tela si zadováděli s vlkem, lišákem a 
medvědem, ve Větrníku je postraši-
ly čarodějnice. Na Polance na účast-
níky čekali vodníci, na zámku čert s 
Káčou a paní kněžnou. 

Děti za splněné úkoly dostaly ně-
co na mlsání. V Nové synagoze si 

pak všichni odpočinuli při pohádce 
o Bajajovi, kterou jim zahráli studen-
ti hotelové školy. Cíl byl na základ-
ně Klubu českých turistů, kde každý 
obdržel diplom a občerstvení. Akce 
se zúčastnilo celkem 1101 osob, z 
toho 550 dětí, 450 dospělých, 45 
pořadatelů a 56 kočárků s nejmenší-
mi. Pohádková Třebíč byla součástí 
Evropského týdne mobility.  -zt-

Děti dováděly s vlkem a Bajajou

POHÁDKOVÁ CESTA tradičně začí-
nala v přízemí Malovaného domu na 
Karlově náměstí.
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