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Ocenili dobrovolníky od rizikových přechodů 

 
Sokolov, Chodov - Obléknou si reflexní vesty a každé ráno hlídkují u rizikových 
přechodů, aby se nic nestalo dětem na cestě do školy. Sedmička dobrovolníků, 
většinou studentů gymnázia, už šest měsíců v Sokolově zastavuje auta a pomáhá 
policii. Policie za to nyní - na konci školního roku - ocenila dopravní asistenty 
drobnými dárky. 
„Sokolov je vůbec první a jediné město v zemi, kde se povedlo dobrovolné dopravní 
asistenty najít. Osvědčili se a ukázali ostatním dobrý příklad. Bez nároku na odměnu 
a čistě ze zájmu o bezpečnost školáků,“ poznamenala organizátorka Kateřina 
Pospíšilová ze sdružení Společně k bezpečí. 
Vzpomíná, jak se zpočátku hlásili lidé a mysleli si, že jde o běžnou a tedy i placenou 
práci. Pak se ozvala pětice dobrovolnic - studentek ze sokolovského gymnázia. „Už 
jen díky tomu, že jsme měli na sobě reflexní vesty, nás řidiči respektovali a zpomalili. 
Samozřejmě, že se mezi nimi najdou hulváti,“ řekla Zuzana Francová. Přiznává, že 
není příjemné kvůli službě vstávat třikrát týdně o hodinu dříve. „Ale děkovali nám 
rodiče, kteří děti do školy doprovázeli.“ Časem se mezi dobrovolníky zařadili i dva 
dospělí - žena v invalidním důchodu a mladý řidič autobusu. Pro příští školní rok 
bude třeba skupinu posílit, protože čtyři gymnazistky se chystají k maturitě. Podle 
policistů je dohled asistentů u přechodů účinný. „Na těch hlídaných se nestala žádná 
nehoda,“ uvedla mluvčí sokolovské policie Andrea Kávová. 
V západní Evropě je celkem běžné, že se veřejnost zapojuje do různých 
bezpečnostních opatření. 
Stejným způsobem se sdružení chystá spolupracovat s Chodovem. „Byli bychom 
rádi, aby od září asistenti pravidelně na frekventovaných místech hlídkovali. Zdá se 
nám to velmi výhodné, protože strážníci nemohou stát u přechodů každý den ráno,“ 
uvedl velitel městské policie v Chodově Josef Kertész. 
Sdružení Společně k bezpečí už ví, že bude mít na projekt v Sokolově a Chodově 
dost peněz díky dotaci od ministerstva vnitra. Zaplatí pojištění asistentů, jejich 
vybavení, proškolení a částečně jim uhradí i jízdné a telefon. 
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