
ZRÁDNÉ MĚSTO 

(ztracení se v obchodě, ve městě, uvíznutí ve výtahu)  
 

Není žádný problém se ztratit. Ať už na nákupu v obchodním domě nebo na výletě v cizím městě. 

Ztratit se můžete jedna dva. Ale dá se tomu předcházet. Nejlepší je,  VŽDY se dopředu domluvit na 

místě a hodině, kde si dáme sraz, pokud se ztratíme. (např. každou půlhodinu je sraz u vstupní brány 

do areálu. V obchodě třeba u pokladny číslo jedna. ) Když se pak ztratíte, máte jistotu, že 

nejpozději do půl hodiny se zase všichni setkáte. 

 

 

V obchodě 
Když si sednete na bobek a budete plakat, tak nejenže budete hůř vidět i slyšet, ale i na vás bude 

hůř vidět. Takže je lepší, neztrácet hlavu a udělat následující: 

• zůstaňte na místě, kde jste se ztratili (tj. nepřebíhejte ze začátku obchodu na konec) 

• jenom vyjděte na „křižovatku“ cestiček – tak abyste viděli dopředu, dozadu i do stran. 

Možná už uvidíte rodiče nebo oni vás. Chvilku tam vydržte 

• pokud vás rodiče nenašli, tak běžte pomaličku k pokladnám. Stejně tam tak jako tak musí 

rodiče s nákupem projet 

• pokud už máte pocit, že je to dlouho, co jste se ztratili a rodiče vás dosud nenašli, zajděte 

za pokladní nebo za jiným personálem a řekněte, že jste se ztratili. Oni vás pak odvedou na 

informace (většinou u vchodu do obchodu). Personál z informací vyhlásí rozhlasem hlášení, že 

si vás rodiče mají u informací vyzvednout. 

 

 

 

 

 

 



 

Ve městě 
Pokud se ztratíte v neznámém městě 

• nejlepší je předvídat. Např. když jedu s rodiči na výlet, domluvíme si místo, kde si například 

každou půlhodinu budeme dávat sraz, pokud se ztratíme. (Když ze v 10:13 ztratíte, tak víte, 

že v 10:30 se všichni sejdete u kašny). Pokud zaparkujete auto v nějaké ulici, napište si na 

papírek nebo na ruku název ulice.  

• pokud už se ztratíte, tak zůstaňte tam, kde jste se ztratili 

• pokud máte mobil, máte vyhráno. Stačí zavolat a popsat rodičům, kde stojíte – zkuste zjistit 

název ulice, náměstí nebo popište co vidíte (naproti je komerční banka, vedle je velká žlutá 

budova, vpravo je park a vlevo kašna). 

• pokud máte pocit, že jste na místě už dlouho a nic se neděje – oslovte někoho dospělého, 

nejlépe v uniformě (policista) nebo starší ženu (ta vám poradí nejlépe, sama má jistě děti 

nebo vnoučata a tak se bude umět lépe vžít do vaší situace). Pomůže vám najít rodiče, uklidní 

vás a nebo vás odvede na policejní stanici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ve výtahu 

Co mám dělat, když se mnou výtah zasekne? 

• zkus nejdřív zmáčknout přízemí, jestli se výtah nerozjede  

• pokud ne, zachovej klid a rozvahu  

• přivolej pomoc, buš na dveře  

• většinou bývá ve výtahu zvonek a někdy také funguje, takže zvoň, co to dá  

• hlavně se nesnaž silou dveře otevřít nebo je jinak uvolnit, abys nezpůsobil horší závadu  

• pokud máš mobilní telefon, pak samozřejmě zavolej známým; volat můžeš i na linku 150 nebo 

 112  

• když přijde dospělý nebo opravář, jednej podle jeho pokynů  

 

A co když je někdo zaseklý ve výtahu, mohu mu nějak pomoci? 

• rozhodně se nesnaž dveře uvolnit, spravit, to raději nechej na odborníkovi  

• pokud je postižený nervózní, snaž se ho uklidnit, že pomoc určitě přijde  

• možná to nevypadá jako velký problém, ale někteří lidé mají hrůzu z uzavřených prostor a 

 mohli by dostat šok  

• přivolej pomoc, zazvoň na sousedy  

• číslo na opraváře pověřeného právě vaším domem najdeš napsané na výtahu v přízemí nebo 

 také na nástěnce, pokud nějakou máte  

• měl by ho mít také správce domu, nebo použij zlaté stránky  

• je-li postižený v ohrožení zdraví nebo života, volej ihned linku 150 nebo 112 

 

 

 

 

 

 

 



OSMÝ TEST: JAK SI DÁVAL(A) POZOR NA BESEDĚ 

O ZRÁDNÉM MĚSTĚ? 

 

 

1. Když se s tebou zasekne výtah, tak: 

Zaškrtni správné odpovědi, více odpovědí je správných 

a) zkusíš nejdřív zmáčknout přízemí, jestli se výtah nerozjede 

b) snažíš se otevřít dveře od výtahu násilním nebo páčidlem 

c) zkusíš přivolat pomoc (křikem, bušením na dveře) 

d) zkusíš zazvonit na zvonek, který je uvnitř výtahu 

e) budeš jako myška, aby ti sousedi nenadávali, že děláš rámus 

f) z mobilu můžeš zavolat na telefonní číslo 150 nebo 112 

g) pokud přijde opravář výtahů nebo jiná dospělá osoba a z venku Ti bude dávat pokyny,  

    tak ho nebudeš poslouchat, máš přece zakázáno mluvit s cizími lidmi 

h) sedneš si na podlahu výtahu, vytáhneš knížku nebo učení a budeš doufat, že tě někdo  

    sám osvobodí 

 

2. A když je někdo zaseklý ve výtahu, a ty jsi venku? 

Zaškrtni správné odpovědi, více odpovědí je správných 

a) snažíš se dveře uvolnit, vykopnout, vypáčit 

b) moc si uvězněného nevšímej, ať mu pomůže někdo jiný 

c) pokud je uvězněný nervózní, snaž se ho uklidnit – hovoř s ním a řekni, že pomoc určitě  

    brzo přijde 

d) zkusíš zazvonit na sousedy a přivolat pomoc 

e) pokud je postižený v ohrožení života či zdraví (šok, záchvat a podobně), ihned volej  

    číslo 150 nebo 112. 

 

3. Kde najdeš číslo na opraváře výtahů? 

Zaškrtni správné odpovědi, více odpovědí je správných 

a) na nástěnce domu 

b) na výtahu v přízemí 

c) u správce domu 

d) ve Zlatých stránkách 



4. Co když se ztratíš v cizím a pro tebe neznámém městě? 

Zaškrtni správné odpovědi, více odpovědí je správných 

a) zavoláš rodičům mobilem a popíšeš, kde stojíš 

b) zůstaneš stát na místě, kde jsi se ztratil 

c) sedneš si na chodník a mobilem ihned zavoláš policii 

d) budeš běhat po městě a hledat je tak dlouho, dokud je nenajdeš 

e) budeš hledat, kde máte zaparkované auto 

f) oslovíš kohokoli, kdo půjde okolo, vysvětlíš mu situaci a požádáš o pomoc 

g) oslovíš policistu, dospělého člověka v uniformě. starší ženu  nebo  

    maminku s dětmi a požádáš o pomoc 

 

5. Co když se ztratíš v obchodě? 

Zaškrtni správnou odpověď 

a) zůstaneš na místě, kde jsi se ztratil 

b) sedneš si na bobek a budeš plakat a doufat, že si tě někdo všimne 

c) zastavíš kohokoli dospělého a řekneš mu, že jsi v obchodě sám a nevíš, kde jsou rodiče 

 

6. Pokud je to dlouho, co jsi se ztratil, a rodiče tě ještě nenašli, tak: 

Zaškrtni správnou odpověď 

a) zkusíš vyjít před obchod a najít tam zaparkované auto vaší rodiny 

b) jdeš pomalu k pokladnám, eventuelně oslovíš pokladní nebo jiné prodavačky 

c) budeš běhat po obchodě tak dlouho, dokud rodiče nenajdeš.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŘEŠENÍ OSMÉHO TESTU:   

JAK SI DÁVAL(A) POZOR NA BESEDĚ 

O ZRÁDNÉM MĚSTĚ? 

 

1    a), c), d), f) 

2    c), d), e) 

3    a), b), c), d) 

4    a), b), g) 

5    a) 

6    b) 

 

 

 

 


