
Desatero
bezpečného chování
pro děti
Připravilo město Valašské Meziříčí 
ve spolupráci s promo3000.cz
www.valmez.cz



Pozor na nezvané návštěvy
Otevírej jen tomu, koho znáš. Dveře bytu otevírej jen 
známým lidem. Využívej kukátko a dveřní řetízek.
Pokud nemáš rodiče doma, nikomu cizímu neotevírej.



Chraň si klíče od bytu
a zamykej dveře
Tvé klíče od bytu nebo domu by neměli vidět ostatní. 
Nenos je proto viditelně. Při odchodu z domova 
nezapomeň vždy zamknout dveře a přesvědčit se,
zdali je opravdu zamčeno.



Využívej bezpečných cest
Choď vždy bezpečnou cestou, i když je delší.
Mimo domov se pohybuj společně s kamarády,
nebo spolužáky ve větších skupinách.



Pozor na dárky a sladkosti
Neber si nikdy žádné dárky, ani sladkosti od cizích 
osob a nikam s nimi také nechoď. Dárky a sladkosti
si můžeš vzít jen od lidí, které velice dobře znáš.



Nenech se zlákat
do cizího auta
Nikdy nesedej do cizího auta k neznámým lidem,
i kdyby ti říkali, že znají tvé rodiče, nebo ti nabízeli,
že tě odvezou domů, protože vědí, kde bydlíš.



Autostop je nebezpečný
Pokud ti ujede například autobus, nikdy nejezdi 
autostopem. Zavolej svým rodičům, a domluv se s nimi, 
kam pro tebe mají přijet, případně požádej o pomoc 
své kamarády, nebo spolužáky.



Pozor na neznámé lidi
v domě a okolí
Dávej si pozor na neznámé a podezřelé lidi v domě
nebo jeho blízkosti. S těmito lidmi nevstupuj třeba
do výtahu a jdi raději pěšky.



Adresa tvého bydliště
není určena každému
Nesděluj nikomu cizímu adresu trvalého pobytu
a další osobní údaje. Stejně tak nikomu neříkej,
ani do telefonu, že rodiče nejsou doma.



Měj oči otevřené
Když uvidíš, že tvůj kamarád odešel s cizím člověkem, 
nebo nastoupil do cizího vozidla, snaž se zapamatovat 
podobu dotyčné osoby (věk, výška, oblečení),
nebo vozidla (barva, značka, typ, SPZ).



Nestyď se říci,
že ti někdo ubližuje
Pokud tobě, nebo tvým kamarádům někdo ubližuje,
nestyď se a řekni to neprodleně svým rodičům,
ve škole, nebo na policii. Chráníš tím nejen sebe,
ale i ostatní.



Tísňová linka: 112
Policie: 158
Městská policie: 156
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155

Odbor školství, kultury a sportu
Zašovská 784
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí 1
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Těchto několik základních rad a informací ti může v budoucnu pomoci, 
aby ses ty, ani tvoji kamarádi nestal obětí trestné činnosti.


