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Jak privolat pomocJak privolat pomoc

Když se zaèneš ohne bát, zavolej stopadesát!Když se zaèneš ohne bát, zavolej stopadesát!

150  –  hasièi150  –  hasièi

155  –  zdravotnická záchranná služba155  –  zdravotnická záchranná služba

158  –  policie158  –  policie

156  –  mestská policie156  –  mestská policie

112  –  jednotné evropské èíslo tísnového volání112  –  jednotné evropské èíslo tísnového volání

Duležitá èísla tísnového volání: Duležitá èísla tísnového volání: 

(Tam zavolej, když nebudeš vedet, na které z ostatních 
èísel máš volat, nebo když se nedovoláš na jinou t snovou 
linku) 
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Když voláš na tísnové císlo, v klidu rekni:Když voláš na tísnové císlo, v klidu rekni:

Telefonování na tísnová císla je zdarma. Proto se v prípade 
potreby neboj zavolat pomoc. Nikdy ale nevolej z legrace, 
mužeš ublížit jiným lidem!!! Za zneužití tísnové linky mužeš 
být potrestán! 
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Co se stalo a jestli se nekdo zranil 

Kde se to stalo, v jakém meste a v jaké ulici

Rekni své jméno a císlo telefonu, ze kterého voláš

Nezavešuj, odpovez operátorovi na jeho otázky

Udelej, co ti operátor ríká
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Duveruj hasicum a dalším záchranárum. Pamatuj si ale, 
že nejlepším ochráncem sebe i druhých jsi ty sám!
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