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Smajlík za dodržování pravidel silničního povozu 
 
Pokud se zítra v okolí základních škol setkáte se zvýšeným počtem dopravních policistů 
v doprovodu skupinky školáků, je jisté, že v Praze 4 právě probíhá akce Smajlík. Cílem této 
dopravně preventivní akce pořádané městskou částí a iniciované předsedkyní Výboru pro 
bezpečnost Lucií Michkovou (ODS) je působit na řidiče, aby jezdili ohleduplněji v blízkosti školských 
objektů. 
 
„Prevence má nevyčíslitelnou hodnotu a je tím nejlepším, co můžeme pro bezpečnost našich dětí 
udělat,“ uvedla Lucie Michková. „Chci, aby se žáci cítili na cestě do školy a ze školy bezpečně a jejich 
rodiče se o ně nemuseli bát. Proto akci Smajlík pořádáme opakovaně, letos je to již pátý ročník, a 
určitě v nich budeme pokračovat.“ 
Dopravním kontrolám, které provádějí policisté na vytipovaných místech v blízkosti základních škol, 
jsou přítomni i jejich žáci. Ti v návaznosti na výsledek kontroly řidiči buď poděkují za ohleduplnou 
jízdu, nebo rychle jedoucího řidiče požádají, aby své jednání již neopakoval, a podle výsledku kontroly 
jim předají obrázek, buď smajlíka nebo mračouna. Součástí akce jsou dopravní testy pro děti, které 
doplňují jejich poznatky z ulice. 
„Těší mne, že se Smajlík líbí dětem i jejich rodičům a že se také u řidičů setkáváme s  pochopením. 
Nerozčilují se kvůli malému zdržení, naopak právě díky krátké kontrole si mnozí uvědomí, že jezdí 
kolem školy. Všichni dobře známe ten pocit, jak při častých jízdách v určité lokalitě propadneme 
rutinně, protože známe každý strom a obrubník, a okolí škol se tak stává poměrně rizikovým 
místem,“ dodala Lucie Michková. 
 
Městská část Praha 4 pořádá akci Smajlík ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie hlavního města 
Prahy. Termíny a lokality akce Smajlík: 
6. 6. od 10.00 – ZŠ Kavčí hory a ZŠ U Krčského lesa                                        
9. 6. od 10.00 – ZŠ Na Líše 
20. 6. od 10.00 – ZŠ Nedvědovo náměstí 
21. 6. od 10.00 – ZŠ Jižní 
23. 6. – závěrečné vyhlášení v ZŠ Kavčí hory – předávání diplomů školákům za nejlepší výsledky 
v dopravních testech 
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