
UŽITEČNÉ KONTAKTY:
Integrovaný záchranný systém      112

POLICIE ČR      158

Obvodní oddělení PČR Frýdlant      482 312 106

Městská policie Frýdlant      482 312 303, 724 179 390
Poradní a setkávací centrum POSEC,

Děkanská ul. 74, Frýdlant,     482 311 302
O prevenci kriminality a o programu

Poradního a setkávacího centra se dočtete na:
www.mesto-frydlant.cz

www.mvcr.cz

V rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni  – Partnerství 2007 vydalo
Město Frýdlant v r. 2007, 1. vydání, náklad 3 tis. kusů.

Projekt vznikl ve spolupráci Město Frýdlant, Policie ČR, Městská policie Frýdlant
a Poradní a setkávací centrum POSEC ve Frýdlantě a byl finančně podpořen státní dotací

z Ministerstva vnitra ČR – odbor prevence kriminality.

Text za použití dostupných prezentačních a preventivních materiálů MV ČR a statistik
OO Policie ČR Frýdlant sestavila Mgr. Alena Švejdová, manager prevence

kriminality Města Frýdlant, tel.: 482 464 066, 728 406 154
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Jak čelit napadení

Když jde někdo podezřelý za vámi, oslovte ho nějakou
neutrální větou, např. to je ale kopec, co? Dobře si ho
prohlédněte, mluvte s ním.
Když se k vám nebezpečně blíží, dejte ruce před sebe
a křičte: „Stop! Zpátky! Nepřibližuj se!” 
Použijte některý z obranných prostředků, např. obranný
sprej, paralyzér, plynovou pistoli, osobní alarm, intenzivní
svítilnu či speciální přístroj.
Pokud vás útočník chytne, hodně silně štípejte mezi
podpaží a loket nebo do vnitřní strany stehen, kopejte nebo
udeřte kolenem do rozkroku nebo do holeně.
Křičte! Můžete-li utéct, utečte!

Projevy násilí jsou různé

Násilí má mnoho podob. Některé nechává své stopy na těle
a na duši, některé jen na duši. O mnohých násilných činech
se dozvíme a jejich pachatelé jsou potrestáni. Mnoho násil-
ností je však utajeno a skryto za dveřmi domácností. Děti,
dívky, ženy, senioři a handicapovaní občané se často a velmi
snadno se stávají obětmi. Tyto skupiny občanů patří
k nejohroženějším skupinám obyvatelstva. Mají okolnosti
násilných trestných činů nějaký společný rys? Ano, oběti
jsou samy nebo je okolí k události lhostejné.

Co dělat, když jste se stali obětí trestného činu

Pokud jste se stali obětí nebo svědkem násilného trestného
činu, přivolejte Policii ČR na čísle integrovaného záchranného
systému tel. 112 nebo na čísle tel. 158. Do příjezdu policistů
nic neuklízejte, nepřevlékejte, nemyjte, abyste nezastřeli
případné stopy.
Policie se bude zajímat o popis útočníka. Soustřeďte se
a zapamatujte si následující znaky: pohlaví, rasa, věk,
výška, váha, účes, způsob řeči, barva vlasů a očí, oblečení,
jeho pach apod. Velmi tím usnadníte pátrání po útočníkovi.
Pokud jste obětí domácího násilí, pak záleží jen na vás, zda
chcete svou situaci řešit. Pomoc existuje, volejte Linku
pomoci obětem domácího násilí, tel. 251 511 313.
V případě, že se sami nedokážete vyrovnat s psychickými
následky trestného činu, vyhledejte poradnu pro oběti
trestných činů v pondělí od 9 – 19 hodin na tel. 485 150 707
nebo informujte se o dalších službách v psychosociální
oblasti ve frýdlantském  POSECu na tel. 482 311 302.
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