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Přecházení přes silnici vyžadu-
je velkou opatrnost, prvňáci 
už o tom vědí své.

 Antonín Zvěřina

Znáte Vendelína Neopatrného? Vy 
vážně tohoto prvňáka neznáte? To je 
pěkné kvítko. Zvláště se vyznamená-
vá na přechodech pro chodce. Prv-
ňáci ze Základní školy T. G. Masa-
ryka a Základní školy Benešova už 
vědí, co je zač.

Seznámili se s ním tehdy, když se 
učili, nebo si zopakovali správné pře-
cházení přes přechod i mimo něj. To 
jim vysvětlila manažerka prevence 
kriminality třebíčské městské policie 
Lucie Šerková. 

Navštívili jsme hned úvodní hodi-
nu, kde se ponaučení dostalo jedné 
z prvních tříd Základní školy T. G. 
Masaryka. Žáčci si nejdříve muse-
li namalovat přechod, s obrazci byli 
trošku na štíru, ale vybarvování jim 
šlo skvěle. A pak už začala názorná 
výuka. 

Všechny dospěláky určitě potěšilo, 
že prvňáci na mnoho otázek už zna-
li odpověď. Třeba, že na přechodu i 
mimo něj se nejprve musí rozhléd-
nout vlevo, pak vpravo, a pak opět 
vlevo, neboť automobily z té strany 
přijíždějí blíž k chodcům. Důležitý 
je oční kontakt s řidičem, aby se ujis-
tili, že o nich opravdu ví. A že se na 
přechodu chodí vpravo, svižně, ale 
neběhá se. 

Pak už došlo na Vendelína, před-
stavte si, ten kluk stál na přechodu, 

inu jak dřevo, že musel projíždějí-
cí automobil pořádně brzdit, aby 
ho nesrazil. Však také pach gum byl 
nějakou dobu v ulici cítit. 

Pak už Vendelín neměl takové 
štěstí a auto ho srazilo. Některé děti 
okamžitě věděly číslo, na které je 
potřeba zavolat o pomoc, a že první 
pomoc patří dospělákům. Na útěky 

přes přechod s možností pádu Lucie 
Šerková upozornila, ale jeden z žáč-
ků dokázal klopýtnout i při pomalé 
chůzi a blíže se seznámit  s asfalto-
vým povrchem. 

Na závěr všechny děti obdržely 
drobné dárky, mezi něž patřily refl ex-
ní pásky, které chodce za tmy zvidi-
telňují. Opakování je matka moud-

rosti, jak se říká, a tak není nikdy na 
škodu si zásady přecházení zopako-
vat. Zvlášť při dnešním dopravním 
provozu. 

A co Vendelín Neopatrný? Asi 
všichni pochopili, že se jedná o 
maketu, která má prvňákům ukázat, 
co se může stát, když se na přechodu 
nedává pozor. 

Stejně jako v uplynulých letech, 
i tento rok uspořádala společnost 
MANN+HUMMEL akci pro své 
zaměstnance, jejich rodiny a přátele. 
Již tradiční rodinné dny nově vystří-
dal MANN+HUMMEL DEN, kte-
rý přinesl několik změn nejen v pro-
gramu a uspořádání, ale především 
možnost nahlédnout do výrobních i 
kancelářských prostor závodu.

Program začal ve čtrnáct hodin  
otevřením bran závodu a během 
prohlídky byly pro návštěvníky při-
praveny prezentace jak samotných 
produktů, tak ukázka moderních 
výrobních linek a prostor. 

Možnost prohlédnout si prostory 
závodu využilo téměř dva tisíce náv-
štěvníků. 

Z hlavního pódia přivítal návštěv-
níky na akci moderátor Hitrádia 
Vysočina, Pavel Bláha. V průběhu 
odpoledne vystoupily na pódiu hned 
tři hudební skupiny, v nichž účinkují 
zaměstnanci MANN+HUMMEL. 

Největším hudebním lákadlem 
večera bylo vystoupení populární 
české zpěvačky Terezy Kerndlové v 
doprovodu tanečnic. Finále večera 
zakončil český zpěvák, bavič a mode-
rátor Miloš Pokorný se svým kole-
gou z rádia, Romanem Ondráčkem, 
kteří společně tvoří kapelu Těžkej 
Pokondr. 

V tomto roce slaví společnost 
MANN+HUMMEL Service deset 
let své existence a v roce 2018 se 

chystá na oslavu 25 let od založení 
výrobní závod MANN+HUMMEL. 
Příští ročník MANN+HUMMEL 

DNE proto bude pojat právě v 
duchu oslav a brány závodu budou 
otevřeny i široké veřejnosti.  -zt-

Prvňáci se učili přecházet přes přechod, 
zopakovali si správné návyky s policií

NA ZÁVĚR se děti ze Základní školy T. G. Masaryka nechaly s Vendelínem vyfotit.  Foto: Antonín Zvěřina

Firma potěšila nejen svoje pracovníky

DĚTI se na MANN+HUMMEL DNI dobře bavily. Foto: archiv fi rmy


