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Hezké prožití Vánoc a úspěšný vstup do roku se 
šťastným číslem na konci Vám, milým čtenářům 

našeho časopisu, přeje Tým Luk. 
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ZAVZPOMÍNÁNÍ : JEDEN Z MÝCH JEŽÍŠKŮ    
 

Prosinec je měsícem adventním (latinské adventus = příchod) jednak 
prosvitly vánoční, jednak 21. 12. v 19 h 35 min definitivně končí podzim a 
začíná astronomická zima, Slunce dosáhlo obratník Kozoroha a vrací se 
zpět k rovníku, jednak nám zvěstuje blížící se nový rok 2007. 

Byť je to doba pošmourných, krátkých dnů, dlouhých nocí, čas tmy, má 
své kouzlo předvánoční atmosféry, což dovedou obchodní centra patřičně 
zdůraznit, ale proč ne? Každý, od nejmenších až po babičky a dědečky se 
těší na vánoce, na dobrou pohodu a je zvědavý na případné dárky a 
pozornosti, co mu náš Ježíšek, jinde Santa Klaus, Noël či děd Maroz 
(дедушка Μοροз) nadělí. 

V mém chlapeckém věku od svých deseti do patnácti let jsem vánoce 
prožíval za 2. světové války. Přestože vše bylo jiné, prostinké, omezené 
válečným ovzduším, bez dnešní okázalosti, všichni jsme se na vánoce těšili 
a byli nedočkaví stejně jako dnešní děti, světlušky, vlčata a skautství. Naše 
tehdejší přání a představy byly ovšem mnohem skromnější. 

Nevím už, zda to bylo v roce 1941 či 42, ale dodnes to byl můj 
nezapomenutelný ježíšek (záměrně píši s malým j, míněno jako objekt). 
Když jsem dárek rozbalil, držel jsem v ruce knihu, na krásném lesklém 
přebalu v horní části se smavým obličejem indiána s orlím perem ve 
vlasech – po přečtení knihy zjištěný Svištící Šíp, vedle něho Roy se svým 
otcem, zálesákem Farellem, dole pod nimi pak Rikitan s kytarou zpívá 
hochům od Bobří řeky Píseň úplňku. Ano, byla to kniha Jaroslava Foglara 
– Hoši od Bobří řeky. Přečetl jsem ji hned během svátků, prožíval ve 
svých představách všechna dobrodružství těchto chlapců včetně 
strašidelných kapitol se Zelenou příšerou. Dodnes pro mne jeden 
z nezapomenutelných dárků. 

Již dříve jsem byl odběratelem časopisu Mladý hlasatel, redigovaného 
Jaroslavem Foglarem a týdně jsem se nemohl dočkat dalších příběhů 
Rychlých Šípů, tehdejším nejpopulárnějších komiksů (řečeno dneškem). Po 
zrušení Junáka 28. října 1940 jsem po nějakém čase navázal styk s třemi 
kamarády ze školy a stal se členem jejich čtenářského klubu Mladého 
hlasatele, který měl název „Ochránci Polických Stěn“. V této partě jsme 
vydrželi do konce války a časem jsme figurovali jako tajná skautská 
družina. Někteří z vás měli možnost poznat kroniku našeho klubu, kterou 
jsem po celou dobu vedl. 
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V přílohách Mladého hlasatele vycházely některé Foglarovy romány 
jako Chata v Jezerní kotlině, Přístav volá a také Záhada hlavolamu. Čtení 
bylo dávkováno týdně po osmi stránkách a když napětí v Záhadě 
hlavolamu vrcholilo, tak najednou -  BUM, Prásk! – prostě v sobotu 
Mladý hlasatel nevyšel – Němci další vydávání zakázali. Museli jsme si 
počkat – až po válce jsme se dozvěděli, jak to dopadlo s Rychlými šípy ve 
Stínadlech, o volbě Velkého Vonta a kdo byl Jan Tleskač. 

Tak trochu předvánočně zavzpomínal na své mládí   
 

Grizzly   
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ZAMYŠLENÍ : ČTĚME LUK  
   

          
 

Každý časopis, je-li čtený, má svou zpětnou vazbu v postřezích, 
názorech a dojmech svých čtenářů. Protože LUK čtu, tak považuji za 
vhodné jej komentovat. Soustředím se na letošní podzimní čísla – 57 a 
58.  

Nejprve obecně – myslím, že jsou velmi zdařilá, proto moje výzva: 
ČTĚME LUK! Dozvíme se ze střediska i kolem mnohé. 

K sedmapadesátce – prvnímu potáborovému a poprázdninovému číslu: 
ve svém střediskovém zpravodajství Flek výstižně informoval o tom, co 
bylo a bude. Je mi dost líto, že mužstva Kamelotu a ženstva Trojhvězdy 
je tak málo, že vyústilo ve společnou činnost. Zimní výprava s rodiči 
koncem ledna do Desné – skvělý nápad. Ještě se k tomu programově 
vyjádřím později jako zkušený organizátor zimních akcí (přes 20 let jsem 
vedl dětské zimní lyžařské kurzy na Přírodovědecké fakultě UK). 
V reakci na anketu o LUKU jsem sdělil, proč a o čem do něj píši, 
v souvislosti s drakyádou jsem připomněl ikarské začátky vznášení se a 
létání ve vzduchu.  

 Tee-peeho Sázava 2006 byla perfektní, viděl jsem i kus videa, skvělé! 
Fascinovala mě manažerská distribuce funkcí v Irminsûlu, jehož tajemný 
název přes nahlédnutí do Kuldovy presentace na Internetu mi filologicky 
nedá spát. Boxerova recenze či pozvánka na výstavu fotografií Arthuse-
Bertranda byla lákavá stejně jako fundovaná informace Tee-peeho o 
skautských časopisech. Můj protivný dotaz: jak je to ve středisku 
s odběrem skautských časopisů? Odebírám Skaut-Junák, Skautský svět i 
Roverský kmen. Doporučoval bych provést výzkum, jak je čten 
Trepek.cz, dle mne zajímavý, jen nevím, jak moc ho ta omladina 
navštěvuje. 

Fotoreportáž Excaliburu z Chorvatska jednoznačně svědčí, že si užívali. 
Myslím, že zařazení Pošťákovy zprávy z jeho SOČky (Studentská 
odborná činnost) jen dokresluje zdatnost a zájmy našich členů. Jeho 
prezentace je mně blízká a potěšila mne. Pašák! 

Reportáž z německé příhraniční poutě durch Sächsische Schweiz je 
živá; podotýkám, že rajon od Sebnitz je na naší mapě Českosaské 
Švýcarsko a Šluknovsko. Protože jsem strávil své doby asi rok na 
Technische Universität Dresden, je mi to blízké a doporučoval bych 
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v budoucnu roverům průzkumný vešlap do vesničky Crostau nedaleko 
Schirgiswalde, kde mají v kostelíku vzácné Silbermannovy varhany a kde 
se občas pořádají koncerty špičkových německých hudebníků. Myslím, 
že by to mohla být dobrá kulturní vložka v programu. 

K Iáčkově reportáži o Mnichovu podotýkám, že ti bavorští chlapíci nosí 
nikoliv kožené trenýrky, ale pověstné kraťasy s kšandami a  „padacím 
mostem“, podkolenky jsou dokonce přerušované. V r. 1976 jsem 
z tamního olympijského stadionu jedné známé přivezl kámen na 
památku. 

Reportáže Trpaslíků a Lvíčat s bezva obrázky jsou kouzelné. Dozvěděli 
jsme se, co právě dělali Manda, Mýval a Show. Kuldova reportáž 
z Orbisu 2006 byla opravdu dost jinak,  tříčlenné zastoupení Irminsûlu 
prokázalo roverské heslo „Sloužím!“       

                                                     

                                                        
    K osmapadesátce – o svém listopadovém a dušičkovém zamyšlení – 

to je čtení spíše pro skautský a starší věk. Byl bych rád, kdyby to našlo 
vaši pozornost či sluch.  Stargate Homeworld není mou hvězdnou branou 
ani domácím světem, jsem na to asi starý (při různých počítačových 
hrách se svými vnuky nemám šanci), v Německu i jinde nyní brojí proti 
počítačovým hrám – nevím, zda je to správný lék proti násilí. Flekova 
obsáhlá zpráva o výjezdu činovníků střediska, doprovázená 
pozoruhodnými fotozáběry, svědčí o jeho smysluplném obsahu. Frisbee a 
Scout Frisbee Cup je a asi zůstane pro mne velkou neznámou, 
přenechávám juniorům. Přes Flekův nabitý program se těším na jeho 
pokračování o Egyptu. Jakožto někdejší příslušník vojenských táborů 
nucených prací, který  2 a půl roku fáral 500 m pod zem si cením nápadu 
se střediskovým výletem do Příbrami, prima dokumentace. Mrzí mne, že 
jsem se nemohl zúčastnit. Závod Tří vrchů je drsný vešlap skoro jak na 
Everest. Anketa Lvíčat? To je sůl a koření LUKU. 
Čtěte LUK  ----- to vám upřímně radí  
                                                                      Grizzly   
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INFO: ZPRAVODAJ STŘEDISKA ŠÍPŮ 
 – KDO TO JE A CO DĚLÁ ? 
 

Skautská organizace se mění. Každých pár let se svléká z kůže jako had. Před 
několika lety se oddělila moc výkonná (Výkonná Rada Junáka) od té 
zákonodárné (Náčelnictvo). Se vznikem krajů v zemích Českých se tato 
organizační úroveň vtělila i do skautské hierarchie a její zodpovědnost neustále 
stoupá na úkor centrální správy.  
 
No a nový organizační řád dává též větší volnost uspořádání i středisku. 
Například se ruší dříve volené funkce výchovných zpravodajů, ale nově zavádí 
zpravodaje bezpartajního, kterého středisková rada jmenuje na návrh 
střediskového vedoucího. A co že z toho pro nás vyplývá? 

 
 

Během podzimního víkendu činovníků jsme se zabývali změnou řízení našeho 
střediska. Další měsíc poté vznikala náplň a též formování cílů a úkolů funkcí, 
které jsme formou brainstormingu vytvořili jako potřebné. Ne všechny jsou už 
obsazené, například pořád hledáme Bouchače, ale těch dvacet nejdůležitějších 
ano.  
 
Shluknout se dají do následujících pěti témat: 

• Akce 
• Finance 
• Propagace 
• Výchova 
• Správa 

Práce v teamu … 
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A které to role/funkce jsme si tedy  
na středisku definovali? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A malá ukázka na konec: 
 

Koordinátor st řediskových akcí má za úkol řídit přípravu, provedení a 
vyhodnocení celostřediskových akcí. 
Založí a vede deník záznamů o proběhlých střediskových akcích (pořadatel, 
počet účastníků, místo, téma programu, atd.) a to včetně zpětné vazby na 
střediskové, případně od účastníků.  
Připravuje pravidelné celostřediskové akce (termíny, místo, atd.) a jedenkrát do 
roka navrhne a uspořádá novou netradiční akci. Určuje kdo (jaký oddíl) se jak 
angažuje na dané akci (základna, pozvánka, program, doprava...) 
 

Držme všem palce a snad o nich brzy uslyšíte….                               
        Pro LUK, připravil Flek 

Středisková rada

Facilitátor

Koordinátor

Zpravodaj pro nábory

Fundraising

Hospodář

Školitel účetnictví

Manager webů

PR Agent

Střed. mediální mluvčí

Inspirátor

Výchova v rámci střed.

Zpravodaj pro vzdělání

Akce

Finance

Propagace

Výchova

Zdravotník

Šéfredaktor čas. LUK

Výchov. zást. na obvodě

Archivář

Byrokrat, práce s úřady

Hledač klubovny

Správa

Správce klubovny

Správce majetku

Vůdce 
střediska

Malý kvíz 
pro vás. 
Přiřadit 
si, kdo 
může být 
kdo: 
 
 
Flek, 
Hrošík, 
Iáček, 
Klokan, 
Myška, 
Racek, 
Mýval, 
Pooh,  
Štaflík, 
Tee-Pee, 
Žu-Žu 
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REPORTÁŽ: EGYPT – DÍL 2 
 

Ještě před vyplutím lodi z Asuánu jsme měli to štěstí 
a mohli neplánovaně na otočku zajet na Abú Simbel. 
Tento chrám byl s pomoci UNESCO zachráněn pro památek-chtivé turisty. 
Přemístění o několik set metrů a ukrytí do umělého kopce byl unikátní 
projekt. Krása chrámu je opravdu oslňující. Škoda jen, že se uvnitř nesmí 
fotit….   
 

 
 
Plavba na lodi probíhala plynule. Výhled 
z okénka byl lehce znehodnocen tím, že jsme si 
vylosovali pokoj na nejnižší palubě a tak jsme 
stáli nohama pod úrovní hladiny, ale okénko 
byla kousek nad hladinou. Člověka přepadala 
zvláštní závrať, jak vlnky narážely při jízdě na 
sklo.  
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A pak to již šlo ráz na ráz. Noční prohlídka Edfu, Karnaku, Luxorských chrámů, 
Údolí králů, chrám královny Hatšepsut. Raději nechme mluvit fotky. 
 

 
Noční osvětlení Chrám Kom Ombo stojí za to……….. 

 
Chrámy v Edfu ohromuji ….. 
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Pohled z lodi občas naskýtal dost neutěšené obrázky. 
Například děti čistící v Nilu koberce.  

 
Přechod mezi pouští a úrodnou krajinou je 
neuvěřitelně ostrý – stačí ujít pár metrů…. 
 
 

 
Osamělé rybáře 

pídících se po denní 
obživě. Proti proudu 

jim pomáhají 
plachty. A že se tam 

do nich vítr umí 
opřít!  

 
 

Údolí králů – škoda 
jen, že je uvnitř 

hrobek přísný zkaz 
focení a člověk 
může navštívit 

pouze 3 z mnoha 
pohřbených 

faraónů. I když 
s trochou 

šikovnosti…. ale o 
tom až zase příště.  

 
Pro LUK sepsal Flek 
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AKCE : MAŠKARNÍ BÁL PRO SV ĚTLUŠKY A VL ČATA  
 

V sobotu 25.11. proběhla v Hostivařské sokolovně obvodní akce pro 
světlušky a vlčata zaměřená na rozvoj citu k umění, jeho poznání a možnosti si 
jeho kouzla také vyzkoušet. Bál jsem připravovala jako svůj projekt na Vlčáckou 
lesní školu. Doufám, že se vám na této netradiční akci líbilo a třeba přijdete příště 
zas ☺  
 
A jaký byl bál očima Vodňýka?  

 
…….začali jsme promítáním krátkého filmu. Poté jsme rozstrkali lavičky 

ke straně, posedali si a sledovali ukázku latinskoamerických tanců v provedení 
Lenky a Ondry. No moc jim to šlo, to se musí uznat. 

A když už nás tím tancem tak pěkně naladili, tak jsme si to také chtěli 
vyzkoušet. Pod vedením Ondry jsme si zatancovali Mazurku, Ptačí tanec, Letkis i 
Makarénu. 

Když už jsme byli hodně unavení, posedali jsme si a odpočinuli si u 
ukázky hry na dudy, spojené i s trochou informací o nich. Poté následoval oběd a 
dodělání masek. Kdo chtěl ještě rychle vyplňoval vědomostní soutěže a 
samozřejmě jsme vyměňovali zážitky s ostatními vlčaty a světluškami. 

Po obědě byla ukázka různých hudebních nástrojů a tak jsme si mohli 
vyzkoušet jak se hraje na kytaru, housle, tamburínu, kazu i dudy. Rychle jsme se 
převlékli do masek a začal další bod programu. Čekaly nás hry v maskách, 
pantomima i napodobování a poznávaní zvuků. Na závěr módní masková 
přehlídka a soutěž o nejhezčí masku. 

Jedním z programu dne umění byla také Klokanova půlhodinka zpěvu, při 
které jsme nejenom zpívali, ale také hledali různé květiny, města a příbuzné v 
textech písniček. 

Následovaly rukodělky, kdy jsme měli dosti možností vyzkoušet si nové 
techniky a zároveň si splnit body do vlčků a světýlek. Bylo tam šití, výroba 
turbánku, (ozdobnictví), keramika, malování i výroba přáníček. 

Už nám zbylo jenom vyhlásit vědomostní soutěž (a dozvědět se výsledky) 
a po společném zakončení jsme šli domů. 

 
Moc děkuji všem, kteří mi s přípravou  
náročného programu pomáhali a   
ochotně přidali ruku k dílu. Myslím, že i  
přes malý počet účastníků jsme udělali  
velký kus práce a užili si prima den.  
 
Myška 
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INFO: POSTAVME ŠKOLU V AFRICE  
 Letos v říjnu proběhl již třetí ročník sbírky Postavme školu v Africe. Jistě 
jste o ní již slyšeli. Zajímá vás výsledek? Víte, kolik peněz se vybralo? Kolik 
škol již stojí? 
 
Správně by se asi akce měla jmenovat 
„Postavme ŠKOLY v Africe“, protože 
již ve druhém ročníku, který proběhl 
v říjnu 2005, se vybralo tolik peněz, že 
se v Etiopii postavily školy hned dvě. 
Ale pěkně od začátku. Poprvé se 
skauti do ulic vydali na podzim roku 
2004. Do kasiček tehdy vybrali 900 
tis. Kč a za 1 297 600 ,- Kč, které se 
nakonec na sbírkovém kontu nashromáždily se postavila škola v Asore v jižní 
Etiopii pro 160 dětí. Slavnostně byla otevřena v září 2005, ale to už se v České 
republice skauti společně s Člověkem v tísni chystali na další ročník. Akce 

pořádané v různých městech po celé 
republice velkou částí přispěli k tomu, že 
během druhého ročníku 2005/06 se 
vybralo 2 265 538 korun (z toho v ulicích 
přibližně 1,6 milionu). Z vybraných 
peněz byl postaveny dvě již zmiňované 
školy. Ve vesnici Lante vyrostla základní 
škola pro 200 dětí a další se stejnou 
kapacitou byla postavena v oblasti 
Yirgacheffe ve vesnici Koke. Když 

vezmeme v úvahu fakt, že v jedné 
z nových škol se dokonce učí na dvě 
směny (tzn. 200 dětí dopoledne a 
200 odpoledne), vyjde nám číslo 
760. Tolik je totiž dětí, které 
navštěvují „české“ školy v Etiopii. I 
letos se v českých ulicích postavily 
stany, vybírali se peníze a rozdávaly 
letáčky s informacemi. Peníze, resp. 
školy totiž nejsou to jediné co 
Etiopie potřebuje. Důležité je, aby si lidé nejen v Česku uvědomili, že 
naučit se číst, psát a počítat není samozřejmostí pro každého ve světě a 

Škola v Lante 

Škola v Lante 

Otevření školy v Asore 
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chodit do školy může být pro někoho nesplnitelný sen. Proto sbírce opět 
předcházeli různé výstavy, koncerty nebo setkání roverů a rangers. A 
výsledek? V  ulicích se podařilo vybrat 1 850 000 korun, z toho 19 574,- 
Kč pomohli získat skauti na Praze 10. A to znamená, že v Etiopii budou 
z výtěžku sbírky postaveny až tři další školy. Nicméně tím to nekončí. Na 
sbírkové konto se dá přispívat po celý rok, stejně jako posílat dárcovské 
smsky (viz. odkazy). A kdo si stále nestihl koupit sbírkové tričko má už 
zase možnost – na TDC a od prosince i na www.skaut.cz/obchod . 

Veverka 
 

 
 
Odkazy, které sloužily jako zdroj článku: 
 
http://krizovatka.skaut.cz/projekty/charitativni-akce/postavme-skolu-v-africe/ 
www.skolavafrice.cz 
www.clovekvtisni.cz 
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FOTOREPORTÁŽ : TRPASLÍCI V ZOO  
 
V sobotu 23. září jsme jeli 
parníkem do ZOO. Byli jsme 
ve dvou nádržích. A když jsme 
dojeli parníkem, tak jsme 
zahajovali výpravu. Když jsme 
nakoupili lístky, tak jsme 
vstoupili do ZOO. Potom jsme 
se rozdělili na 2 skupiny – na 
Osmdesátku a na Trpaslíky. 
Když jsme přišli do ZOO, tak 
tam bylo 2787 lidí. Šli jsme 
nahoru do Indické džungle – 

bylo tam dusno a zamlženo. Byli tam veliké a hezké opice. Potom jsme tam 
viděli čolky, jak se prali.  

Pak jsme se šli podívat na ptáky – 
byli moc a moc hezcí. Potom jsme 
prolejzali loď. Museli jsme jít po 
žebříku nahoru a dolů. Pak jsme se šli 
kouknout na lední medvědy. A byla 
tam klouzačka a sklouzli jsme se. 
Potom jsme šli k vydrám a k psovi 
ušatému. A pak jsme šli nazpátek a 
jeli metrem na Skalku. A potom jsme 
šli domů. 

Permoník (přepsala Malíček) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Před vyplutím    Pohled z parníku 
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Anička krmí ovci     Tygr 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U lemurů     Máťa a Anička 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Holky ve vláčku      Kluci     
 

Foto: Myška 
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HRY A HŘÍČKY : NESTVŮRODRACI    
 
Na začátku hry se rozdělíme do dvojic a každý z dvojice napíše 
na papír název (alespoň dvojslabičný) nějakého zvířete. Poté se 
název rozstřihne v kořeni slova. Vzniklé poloviny se prohodí 
s rozstřihanými částmi slova druhého z dvojice. A tak jsme 
stvořili nestvůrodraky! 
 
Příklad: krokodýl, orangutan → krokogutan a orandýl 
 
Každý z dvojice pak toho svého nestvůrodraka nakreslí a 
představí ho ostatním (co jí, kde žije…). 
 
A jaké nestvůrodraky stvořili Trpaslíci? 
 
 
JESAUR 
DINOŠTĚR 
BERUVA 
ŽELŠKA 
VLAKONDA 
ANAŠTOVKA 
OPIKONDA 
ANAČKA 
DELLOK 
ŽRAFÍN 
RYGR 
TYBA 
                    

 
Trpaslíci 
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ZAMYŠLENÍ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tom a Vojta 
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INFO: PF 2007 DO VĚZENÍ  

 
 
I v naší zemi dříve stačilo dát 
najevo nesouhlas s režimem a 
člověk se mohl ocitnout na 
dlouhou dobu ve vězení. Tato 
doba je ale u nás naštěstí pryč. 
Jenže ve světě je ještě řada zemí, 
kde jsou z podobných důvodů 
vězněny stovky – z našeho 
pohledu –  nevinných lidí. 
 

 
„My t ěm lidem ale nemůže 
pomoct,“ řekne si většina z nás. Je 
dobře, že společnost Člověk 
v tísni si to zas až tak nemyslí a 
organizuje projekt „PF do vězení“. 
 
Jak teda můžeme pomoct těmto 
nespravedlivě vězněným lidem, 
kteří jsou stovky a tisíce 
kilometrů od nás? 

• například zasláním 
vánočního či novoročního 
přání 

Představte si, že jste ve vězení. Co jste provedli? Nic. Jen nesouhlasíte 
s vládnoucím autoritativním režimem. Na jak dlouho? Nevíte. Řekli 
Vám, že na sedm let, ale už jste tam roků devět a optimisticky to zrovna 
nevypadá. Trpíte vysokým krevním tlakem, srdeční slabostí a Vaši známí 
se obávají o Vaše zdraví. 
 
 Toužíte po demokracii, tak jste za mřížemi. 
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Jak jim nějaká pohlednice vůbec může pomoct? 

• k vězni, který obdrží stovky dopisů ze zahraničí, 
se dozorci často chovají o poznání ohleduplněji 

• opravdu je potěšíte 
• dodáte jim jistotu, že jejich osud není za 

hranicemi totalitního světa lidem lhostejný 

 
Když se rozhodnete, že pošlete pohlednici, tak na 
nejsnadněji zapamatovatelné adrese 
www.pfdovezeni.cz si můžete vybrat „svého“ vězně 
z tří zemí (Bělorusko, Barma, Kuba). U každého 
človíčka jsou stručné informace o něm, fotka, počet 
zatím poslaných pohlednic (16.12. se počet u každého 
pohyboval kolem 120 kusů) a hlavně – hlavně je tam 
adresa… 

 
Když nebudete vědět, co jim napsat a ještě k tomu 
v potřebném jazyce (do Barmy v angličtině, do Běloruska 
v běloruštině, na Kubu ve španělštině), můžete použít 
vzorové texty, které jsou na výše uvedených stránkách.  
 
 

 
Kolik stojí poslání pohlednice tak daleko? 
Za poštovné do Běloruska zaplatíte 10,- Kč, na 
Kubu a do Barmy 12,- Kč.  
 
Dokdy probíhá tato kampaň? 
Do poloviny ledna 2007, tak si pospěšte a mrkněte na www.pfdovezeni.cz.  

 
 
A teď už mě omluvte – jdu hodit do schránky PFko pro 
barmského spisovatele a novináře jménem U Win Tin, 
který je ve vězení už 17 let….  

Štaflík 
 


