
V Liberci 14. dubna 2015 

 

Tisková zpráva 
Hledáme aktivní seniory.  

Zn.: Na pomoc školákům a strážníkům! 
 

Významnou inovaci v projektu Bezpečné přechody u základních škol chystá ještě v letošním roce 
liberecká radnice ve spolupráci se svým Komunitním střediskem Kontakt a Městskou policií 
Liberec. Po britském či australském vzoru chce totiž z aktivních seniorů – dobrovolníků sestavit 
ranní patroly, které budou pomáhat malým libereckým školákům s bezpečnou cestou do jejich 
škol. 
 
Až dosud u přechodů pro chodce dohlížejí na bezpečnost liberečtí strážníci. Nejsou ale schopni 

kapacitně pokrýt všechna nebezpečná místa. 

„Myšlenka je zdánlivě jednoduchá, tedy nahradit postupně strážníky skupinou aktivních seniorů, kteří 

nám pomohou s ochranou těch nejzranitelnějších – dětí. Nejen v Liberci totiž mají rodiče zvyk přivážet 

především začínající školáky automobily až ke školním branám, aby je co nejvíce uchránili. Tím ale z 

druhé strany paradoxně přispívají k významnému nárůstu rizika nehod, protože koncentrace aut u 

škol je v ranní špičce obrovská,“ vysvětlil záměr náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci 

a cestovní ruch Ivan Langr s tím, že město zatím pracuje s variantou jakési dobrovolnické služby. 

Liberecká radnice se inspirovala v zahraničí, především v anglosaském světě, kde podobné školní 

patroly již desítky let existují a sestávají nejen ze seniorů, ale rovněž ze studentů či přímo učitelů. 

Svou přezdívku – lollipop ladies/men – tito lidé získali podle velkých dopravních značek s nápisem 

STOP DĚTI!, které třímají v rukou a připomínají mohutné lízátko (lollipop = angl. lízátko). Projekt ale 

na podobné bázi funguje i ve Vsetíně či v Mladé Boleslavi.  

„Rozhodli jsme se o spolupráci v projektu požádat právě seniory, protože to podle nás bude mít 

několikanásobnou přidanou hodnotu. Jednak ukážeme dětem, že senioři zdaleka nepatří někam na 

okraj společnosti, ale naopak jsou pro nás i v penzi velmi potřební. Samotným seniorům to navíc 

přinese velmi zajímavou aktivitu, s níž se určitě ještě nesetkali. Ze společných hlídek strážníků a 

seniorů, které budou stát na počátku projektu, navíc bude patrné, že také městská policie nemusí 

znamenat jen represi, ale i rovnocenné partnerství a vzájemně sdílenou pomoc,“ doplnil náměstek 

Langr. 

Radnice už získala první jednotlivé dobrovolníky v rámci seniorských klubů, které se scházejí v 

Komunitním středisku Kontakt. To ale zatím na spuštění projektu nestačí. Chystá se tedy oslovit i 

studenty z Univerzity třetího věku při Technické univerzitě v Liberci a především další zájemce z 

veřejnosti.  



„Se seniory máme tu zkušenost, že se jedná o velmi zodpovědné občany, kteří, když se k něčemu 

zaváží, své slovo dodrží. Navíc mívají v ranních hodinách čas na rozdíl od lidí, kteří chodí do práce. Byli 

bychom rádi, kdyby mohli působit u škol v místě svého bydliště. Jednak nemusejí ztrácet čas složitým 

dojížděním, navíc tuto lokalitu dobře znají a své povědomí o ní mohou i dále rozvíjet,“ uvedl za 

Komunitní středisko Kontakt Liberec jeho ředitel Michael Dufek. Právě v Kontaktu se mohou případní 

zájemci z řad seniorů i hlásit. 

Na projektu radnice s Kontaktem a strážníky pracují už od začátku letošního roku a rádi by jej v pilotní 

verzi spustili nejpozději od 1. září letošního roku. K tomu je ale třeba nejprve seniory řádně proškolit 

a vybavit. „Každý dobrovolník projde školením a poté obdrží od statutárního města Liberec pověření. 

Takovou povinnost přímo stanoví zákon o silničním provozu. Samotný dohled u přechodů bude 

nejprve probíhat ve dvoučlenné hlídce strážníka a pověřené osoby. Po získání praxe pak dobrovolník 

bude vykonávat dohled při přecházení samostatně. Frekventované přechody se semafory nebo s 

průjezdem tramvají nadále zůstanou v kompetenci městské policie a naopak dozor u nich rozšíří,“ řekl 

ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík.  

 

 


