
                                                                                                                                                                                                                              

 

Policejní pohádky 

Po velikém úspěchu knížky „Policejní pohádky“ při čtení v Severomoravském kraji se vedení 
Policie rozhodlo, tento zajímavý způsob preventivní činnosti rozšířit i do ostatních krajů 
České republiky.  

A tak se ve čtvrtek 26. 3. 2015 tyto pohádky čtené přímo policisty rozezněly celou zemí. 
Okres Prostějov pochopitelně nemohl být výjimkou, a proto se i v první a druhé třídě 
základní školy v Protivanově četly pohádky „O Martínkovi, Elišce a tuze divném člověku, 
který byl milý“, „Proč cesta není hřiště“, „O nalezeném prstýnku“ a „Jak Frantík a Terezka 
zkoušeli tatínkovo víno“.  

Knížka policejních pohádek však obsahuje celkem 16 pohádek a příběhů. Dějem v nich 
provází policista Honzík. Na konci každé pohádky spravedlivý soudce Přemysl rekapituluje 
z příběhu vyplývající zásady bezpečného chování. Jak napovídají uvedené názvy, zahrnují 
příběhy časté protiprávní situace a dětem vhodnou formou přibližují zásady bezpečného 
chování či naopak upozorňují, jakého jednání se vyvarovat. Dalšími tématy, kterým se 
pohádky věnují, jsou například sprejerství, pohřešování dítěte, násilné, majetkové                              
i mravnostní trestné činnosti a další.  

Autorem knihy je ostravský soudce Mgr. Roman Pokorný. Knihu ilustrovala paní Šárka 
Nogová. Uvnitř publikace jsou vloženy CD nosiče, obsahující všechny pohádky. Posluchačům 
je načetli policisté i soudce. Formát dětské knihy v rámci projektu „Policejních pohádek“ 
nebyl zvolen náhodou. Pohádkami a příběhy se snažíme děti co nejpřirozenějším způsobem 
seznámit s bezpečnostními zásadami. Kouzelné ilustrace i jednotlivé příběhy knížky vrací děti 
ovšem také ke čtení, ať už jsou jim pohádky čteny nejbližšími, nebo čtou samy. Březnový 
termín celorepublikové akce byl mimo jiné zvolen také pro podporu čtení, vždyť březen bývá 
často označován měsícem knihy i internetu.  

Knížku „Policejních pohádek“ připravilo Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje               
a bylo ji možno vydat díky podpoře Moravskoslezského kraje. Na sklonku roku 2014 bylo 
vydáno víc než 6 000 kusů. Původně zamýšlená distribuce do moravskoslezských školek, škol 
a knihoven, postupně vrcholila desítkami zájemců z celé republiky. Publikace byla 
distribuována i do knihoven či škol, které o ni požádaly. Vzhledem ke značnému zájmu bylo 
přistoupeno k přípravě dotisku pohádek. Z uvedených důvodů tak zatím knihu nelze koupit, 
ani jinak sehnat a jedinou možností je její zapůjčení v krajských vědeckých knihovnách                     
a knihovnách, jež o ni požádaly. 

 
 


