
 

 

 

 

❖ Budulínek a Smolíček pacholíček (…Smolíček pootevřel dveře, 

aby Jezinky mohly strčit tři prstíčky…) 
     Nedůvěřujte neznámým lidem, nikdy hned neotevírejte dveře,  
     nevíte-li, kdo je za nimi, nikoho cizího nepouštějte do svého bytu. 
     Pořiďte si panoramatické kukátko, bezpečnostní řetízek na dveře.     

❖ O třech kůzlátkách (…ale, naše maminka má srst bílou jako sníh, 

ukaž nám svou nožku do okýnka…) 
     Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb nechte si předložit      
     jeho služební průkaz. Odečty elektřiny či plynu bývají předem   
     oznámeny. 

❖ O Sněhurce (…a Sněhurka si vzala od stařenky jablko…) 
     Podomní nabídky zboží či služeb odmítejte, v naprosté většině se      
    jedná o podvod. V mnoha městech a obcích platí zákaz podomního 

prodeje a nabízení služeb, proto volejte 156 nebo 158.  

❖ Tři zlaté vlasy děda Vševěda (…ať ho požádá, aby mu na chvíli 

podržel veslo…) 
     Šmejdi se přesouvají na internet a nabídku zboží po telefonu.     
     Nikdy nesouhlaste s uzavřením smlouvy po telefonu. 
     Vždy informujte rodinu o pokusu Vám něco prodat či nabídnout. 

❖ Princezna Husopaska (…i služebná oblékla si krásné šaty a 

představila se kralevici jako jeho nastávající princezna…) 
     Pozor na podvodné telefonáty skrývající se za identitu rodinných  
     příslušníků. Nenahrávejte šmejdům se jmény svých příbuzných.  
     Vždy jde jen o vylákání peněz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK  SE  NESTÁT  OBĚTÍ  PODVODU 

  
RADY SENIORŮM 

Vážené babičky a dědečkové. V pohádkách, které vyprávíte 
svým vnoučatům je spousta poučení. Pro všechny. 

 Městská policie Přerov, Oddělení prevence 

                                                       

Policie ČR   158 

Městská policie   156  

Záchranná služba  155 

Hasiči    150 

 

Bezplatné a anonymní linky pro seniory 
 

Zlatá linka seniorů  800 200 007 denně od 8:00       
    do 20:00 hod. 

Život 90 Senior telefon 800 157 157 24 hodin denně/7 dní 

        v týdnu 
Bílý kruh bezpečí  116 006            nonstop a zdarma 

Když se něco přihodí 

  

POTŘEBUJETE POMOC? 

ZAVOLEJTE 

NEJSTE NA TO SAMI 

Krizové linky jsou: 

• bezplatné 

• diskrétní 

• odborné 

 Městská policie Přerov, Oddělení prevence 


