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6. LEKCE

si kopie veškerých dokumentů, 
ať už je to cestovní pas, řidičský 
nebo občanský průkaz. Originály 
pak nechávejte nejlépe v sejfu 
na hotelu a s sebou si berte kopie 
– pro případ, že by vás přepadli 
a ukradli vám peněženku nebo 
kabelku.

Dívka:
Pro vaše bezpečí na cestách je 
také dobré neupoutávat na sebe 
příliš mnoho pozornosti s mapou 
a drahým fotoaparátem v ruce 
nebo spoustou zavazadel. 
V žádném případě není potřeba 
brát si s sebou šperky, drahé 
hodinky nebo nejnovější 
elektroniku. Jako turista se 
můžete v neznámém prostředí 
stát lákavým cílem nejen pro 
kapsáře.

Chlapec:
S tím souvisí i další tip. Nikdy 
nenoste peněženku a hotovost 
v zadních kapsách a batoh či 
tašku mějte vždy rozepínáním 
směrem k sobě. Je rozumné mít 
peníze na několika místech: 
v peněžence, v kapse, v přihrádce 
v batohu, v botě, ale i na pokoji 
v hotelu. To aby se nestalo, že 
přijdete o úplně všechny peníze.

Dívka:
Při cestování se taky doporučuje 
nestopovat, ale jezdit městskou 
hromadnou dopravou nebo 
s ověřenou taxi službou. A to 
i když vás cestuje více společně. 
Zároveň taky pečlivě vybírejte, 
kde se ubytujete. Pokud se 
v nějakém hotelu, hostelu nebo 
kempu necítíte bezpečně, najděte 
si jiný.

Dívka:
Pěkný den, zdravíme vás s dalším 
dílem našeho videoblogu!

Chlapec:
Ahoj! 

Dívka:
Pro dnešek jsme si vybrali téma 
bezpečí na cestách. 

Chlapec:
Přesně tak, probereme základní 
tipy pro bezpečné cestování 
kdekoli na světě a řekneme si, co 
dělat a co ne.

Dívka:
Být v bezpečí je pro nás 
samozřejmě důležité vždy 
a všude, i doma, ale přece 
jenom, tady to známe a určitá 
bezpečnostní pravidla 
dodržujeme automaticky. Takže 
pro cestovatele pravidlo číslo 
jedna: ujistěte se, že někdo ví, kde 
se budete pohybovat.

Chlapec:
Nejlepší je sestavit dokument, 
který bude obsahovat informace 
o vašich letech včetně názvů 
leteckých společností a čísel 
letů. Dále informace o hotelích, 
kde budete ubytovaní, adresy 
a kontaktní čísla. Tento 
dokument pak dejte někomu 
blízkému z rodiny nebo přátel 
a jednu kopii si vezměte s sebou, 
abyste vše měli i na papíře, kdyby 
vás náhodou zklamala technika.

Dívka:
Jinak s blízkými buďte 
samozřejmě pravidelně 
v kontaktu – pište jim a volejte, že 
jste se úspěšně přesunuli na nové 
místo a jste v pořádku.

Chlapec:
Další velmi užitečný tip je udělat 
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Chlapec:
Aby bylo na dovolené v bezpečí 
i vaše zdraví, nezapomínejte 
na kvalitní cestovní pojištění 
a všechna potřebná očkování.
A na závěr ještě jedna rada – 
pokud plánujete dobrodružnější 
výpravu nebo cestu do zemí, 
kde hrozí vyšší riziko vzniku 
problému, registrujte se 
v systému DROZD Ministerstva 
zahraničních věcí. To tak získává 
přehled o svých občanech 
v zahraničí, které zároveň varuje 
v případě jakéhokoliv nebezpečí.


