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Tohle je Kiko.
A vedle něj je Kikova kamarádka: ruka.
„Ale proč mít za kamaráda zrovna ruku?“, ptá se Kiko.
„Brzy uvidíš,“ odpoví ruka.



„Nazdárek, ruko! Chci lítat,  
ale nemám křídla,“ povídá Kiko.



„Žádný problém, Kiko,“ řekne ruka.
„Budu tvým letadlem. Můžeš nastoupit,  
právě odlétáme.“

FÍÍÍÍÍ, letadlo letí.



„Nazdárek, ruko! Chce se mi tancovat,  
ale nehraje tu žádná hudba,“ povídá Kiko.

„Žádný problém, Kiko,“ řekne ruka. 
„Budu tvým hudebníkem. Mám piáno a moje 
prsty dokážou na klávesách vybrnkat písničku.“

LA, LA, LA, vyhrává piáno.





„Nazdárek, ruko! Dal bych si něco dobrého na zub,  
ale nevím, co,“ povídá Kiko.



„Žádný problém, Kiko. Budu tvým pekařem,“ řekne ruka. 
„Chtěl bys jablečný dort, anebo čokoládový dort, nebo 
lékořicový či banánový dort?“

„Chci jablkovo-čokoládovo-lékořicovo-banánový dort!“ 
křičí Kiko.

„ MŇAM ,  MŇAM ,  MŇAM . “



„Nazdárek, ruko! Chci si hrát na honěnou, 
ale sám si hrát nemůžu!“ povídá Kiko.

„Žádný problém, Kiko. Budu si hrát  
s tebou,“ řekne ruka.

„Můžu se dotknout tvých vlásků?“  
ptá se ruka.

„To víš, že můžeš,“ řekne Kiko.



„Můžu si sáhnout na tvůj nos?“ zeptá se ruka.

„Můžeš,“ povídá Kiko.

„Můžu se dotknout tvojí ruky?“ ptá se ruka.

„Ano, můžeš,“ odpoví Kiko.



„A můžu ti sáhnout do kalhotek?“  
zeptá se ruka.

„NE!“ vykřikne Kiko.  
„TO NEMŮŽEŠ!“



„Správně, Kiko,“ povídá ruka.
„Nikdo ti nesmí sahat do kalhotek nebo do slipů. 
Tak zní pravidlo „tady se nedotýkej“.  
A když to někdo udělá, někomu to řekni!  
Nenech si to jako tajemství jen pro sebe!“



„Nazdárek, ruko! Chtěl bych do země snů,  
ale nevím, jak se tam dostat,“ řekne Kiko.

„Žádný problém, Kiko. Ukážu ti cestu,“ řekne ruka.
„Lehni si do postýlky, zavři oči a za chviličku  
se tam sám dostaneš.“



CHRRRRRRRRRR, Kiko usnul.



Přibližně jedno z pěti dětí je obětí sexuálního násilí včetně pohlavního zneužívání.  
Tato knížka byla připravena Radou Evropy v rámci kampaně Jedno z pěti –  
kampaň k zamezení sexuálnímu násilí na dětech. 
 

 
 
 
 
© 2011 Všechna práva vyhrazena
Námˇet: Grey Amsterdam
Výroba:  spoleˇcnost Not To Scale
Ilustrace: Punga
Podˇekování Rikkymu Schreverovi a Manon Sikkelové

www.coe.int/oneinfive





NAUčTE SVÉ DÍTĚ PRAVIDLO „TADY SE NEDOTÝKEJ“
www.tadysenedotykej.org

Tato pohádka na dobrou noc vysvětluje dětem pravidlo  
„tady se nedotýkej“. Přečtěte ji svým dětem a naučte je,  
jaký je rozdíl mezi dotýkáním, které je v pořádku a doteky,  
které v pořádku nejsou.  
Pokud se chcete o tématu dozvědět více, navštivte  
webovou stránku: www.tadysenedotykej.org


