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Ahoj , Má jméno is Britský voják. Jaký is 
tvůj jméno? JÁ am člen určitý vlastní já 
být v patách firefighter. Hořet Přežití 
Docela Člen určitý Svět , Inc. BSTTW ) 
3sg.préz.od have ptal se mne posloužit 
jídlem učit tebe kolem horečka jistota. 
Horečka Jistota is dokonalý důležitý do 

opatření domácí krb a hořet škodlivý.  

Ačkoliv tebe a tvůj rodiče číst člen určitý brožura tebe vůle 
nález mnoho malebný. Ptát se tvůj rodiče až k forma film 
asi tolik tebe pocínovat cvičení tvůj barevná tužka až k 
barevný je. Tebe pocínovat 
rovněž ptát se tvůj rodiče až k 
zavádění a forma člen určitý 
Hořet Přežití Docela Člen 
určitý Svět , Inc. Horečka 
Jistota Barevný Blok. Tato 
vůle dovolit tebe až k mít 
šprým barevný film a 
zároveň až k dostat 
instrukce kolem horečka jistota. 

Každý dlouhá doba skoro 100,000 dítě dát na přetřes 
domácí krb. Domácí krb být příčinou divadelní rekvizity 
poškodit , škodlivý a krveprolití. Kolem firefighters forma 
na lití pod tlakem každý dlouhá doba trying až k zachránit 
lid aby ar do jeden horečka.  

 



Trhnutí domácí krb is dokonalý nebezpečný. Pro každý 
případ horečka jistota krotit ar bytost cvičit doma a škola. 
Ono is dokonalý důležitý do tebe až k naslouchat tvůj 
rodiče a učitel. Činit jaký tebe ar told ačkoliv rychle 
ačkoliv možný během jeden horečka brázda. Tato vůle 
pomoci tebe dostat instrukce jak? až k bezpečně dovolená 
tvůj dům či škola. -li tam is jeden horečka , potkat tvůj 
čeleď či učitel mimo v člen určitý zvláštní bydliště aby tvůj 
rodiče či učitel mít designovaný.  

Člen určitý nejlépe cesta až k ne stát se jeden oběť až k 
jeden horečka is až k dostat instrukce jak? až k ne dát na 
přetřes domácí krb. Člen určitý BSTTW Dítě & Mládě 
Běda Horečka Jistota Brožura 3sg.préz.od have been 
výprava posloužit jídlem tebe a tvůj čeleď až k dostat 

instrukce jak? kolem horečka jistota. Horečka jistota učitel 
tebe učitel tebe , tvůj čeleď a druh až k být horečka 

bezpečný a aktivní jeden dlouhá hláska duch. 

 



Barevný člen určitý Hasič asi tolik on is hbitý 
až k činit jeho 

námezdní.

 



Jistota Do Člen určitý KuchynŘ 
 

Firefighter Britský voják Ptáse Tebe Až k Dát 
spropitné Člen určitý Následující: 

 
1. Kdy kuchyň do člen určitý 

kuchynŘ , vždycky mít neurč. 
člen dospělý březí.  

2. Tebe požadovat ne činnost do 
člen určitý kuchynŘ. 

3.  Činit Ne barva člen určitý maceška. Ona 
pocínovat být horký a 
hořet tvůj body 
společenstvo.  

4.  Činit Ne dobýt horký 
doušek či horký jídlo. 
Dovolit tvůj rodiče , 
bratři a sestry až k 
činit aby do tebe. 

5. Činit Ne brát poblíž člen určitý mikrovlna kdy 
ono is být špatně od žaludku dále.  

6. Mít tvůj rodiče , starodávný bratři či sestry vyjít 
najevo horký jídlo a doušek bez člen určitý 
mikrovlna do tebe. 

 
 



Jistota Kdy Eating 
My všichni , dokonce rodiče , pocínovat trpět 

hořet dle horký jídlo a horký doušek. 
 

Firefighter Britský voják Ptáse Tebe Až k Dát 
spropitné Člen určitý Následující: 

 
1. Plané mluvení jídlo požadovat 

Ne větřit něco člen určitý cíl of 
člen určitý častovat.  

2.  Činit Ne barva horký doušek či 
jídlo. Tato is poněvadž 
je možno pustit se do 
jídla tebe a jiní. Tato 
pocínovat být příčinou 
jeden hořet bezpráví či 
krveprolití. 

3. Dovolit tvůj jídlo až k 
drzý do 2-3 minuty dříve eating. Tato vůle 
předejít tebe dle hořící tvůj ústa. 

 

 



Navázat přímé spojení Člen určitý Čísla v 
rozhlase Hasicí vůz 

 
 Ačkoliv Maminka či Táta až k být 
příjemný forma tato blok. Navázat 
přímé spojení člen určitý čísla v 
rozhlase hasicí vůz a -li tebe chtěl 
bych do téže míry tebe pocínovat 
barevný člen určitý hasicí vůz.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vana Bezpečnostní opatření 
Firefighter Britský voják Ptáse Tebe Až k Dát 

spropitné Člen určitý Následující: 
1. Vždycky dovolit tvůj matka či 

otcovsky vládnout vŘdŘt aby tebe 
chtěl bych do téže míry až k 
vykoupat se dříve tebe navštěvovat 
člen určitý vana.  

2. Činit Ne navštěvovat člen určitý 
vana bez jeden matka místo koho. 

3. Tebe požadovat ptát se tvůj matka , starodávný bratr 
či sestra až k dát 2 či 3 coul of chlad voda do člen 
určitý vana dříve oddavaní se člen určitý horký voda. 
-li člen určitý horký voda is uvést člen určitý vana 
nejdříve , člen určitý plastická hmota a / či kov část of 
člen určitý vana pocínovat zůstat horký do hezky 
dávno dokonce -li chlad voda is added novější. -li 
člen určitý voda is příliš horký a tebe být zvolen do 
parlamentu člen určitý vana , tebe could hořet tebe 
body společenstvo.  

4.  Dříve prospěch do člen určitý vana , dovolit tvůj 
matka , starodávný bratr či sestra až k učit tebe jak?  

 
 
 
 

 
 



Vana Bezpečnostní opatření  
pokračování následuje, pokračuje 

 
až k být vyzkoušen člen určitý mírnost of břeh. 
Tato is platí do dipping tvůj loket do člen určitý 
voda do málo nášup. 
5. Tebe požadovat vždycky dát zapsat člen určitý 

bek of člen určitý vana. Takto tebe vůle viset ve 
vzduchu basa voda. Tato vůle pomoci tebe 
předejít hořet. 

6. Činit Ne dát dokonalý horký voda do člen určitý 
vana. Dokonalý horký voda pocínovat být 
příčinou jeden hořet. 

7. Nikdy Roughhouse do člen určitý vana. Tebe či 
někdo jinak pocínovat brát zranit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kouř Objevit 
Firefighter Britský voják Ptáse Tebe Až k Dát 

spropitné Člen určitý Následující: 
 

1.  JEDEN kouř objevit is 
dokonalý důležitý.  

2. Kouř objevit oznámit tebe tam 
is kouř dříve jeden horečka 
hořet bez dohlížet na. 

3. Pro každý případ aby neurč. člen dospělý 
být vyzkoušen člen určitý kouř objevit 
často. Mnoho kouř objevit práce s jeden 
baterie. Člen určitý kouř objevit baterie 
požadovat být dát na dřívější místo dvakrát 
denně dlouhá doba. Kdy člen určitý baterie 
dřík člen určitý kouř objevit vůle ne práce.  

4. Činit tebe mít jeden kouř objevit mimo člen 
určitý spící plochy of tvůj domov?  

5. Dvorný ptát se neurč. člen dospělý až k 
aktualizovaný tvůj kouř objevit pořádný. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 



Vyhnout se Elektrický Hořet 
 

Firefighter Britský voják Ptáse Tebe Až k Dát 
spropitné Člen určitý Následující: 

 
1.  Nikdy dovolená obnažit elektrický 

kabel a drátý nechráněný. 
2. Tebe požadovat vždycky odloučit 

celek elektrický zařízení a dovolit 
člen určitý bod až k drzý dříve 
putting je pryč do jeden bezpečný 
bydliště. 

3.  Činit Ne dát 
jakýkoliv 
archiválie , 
šatstvo , ručník , 
tkáň či jakýkoliv 
majetek to jest 
flammable dále 

elektrický zahřívač či 
elektrický a benzin pěstuje ve 
skleníku. 

4. Činit Ne barva elektrický drátý 
a kabel. 

5. Činit Ne dát elektrický drátý či kabel do tvůj ústa. 
Tato pocínovat být příčinou jeden dokonalý bolavý 
hořet a možná krveprolití.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 



 Cigarety , Nákladní lodice & Sirka 
 
 
 

Firefighter Britský voják Ptáse Tebe Až 
k Dát spropitné Člen určitý Následující: 

1. -li tebe nález litr cigarety kdekoli do či 
mimo Činit Ne barva ono. Ptát se 
neurč. člen dospělý až k dát člen určitý 
cigareta mimo asi tolik jeden horečka 
does ne začínat.  

2. Činit Ne pohrávat si sirka. 
3. -li tebe nález sirka či nákladní lodice , tebe požadovat 

oznámit neurč. člen dospělý. 
4. Činit Ne mít druh kdo pohrávat si sirka či nákladní 

lodice. Ona moci dát na přetřes domácí krb , vyhladit 
tesknící po domově , zranit ona a mnoho druhý lid. 
Ono is nejlépe až k nedostavit se dle je.  

5.  -li tebe vidět jiní činnost s sirka či nákladní lodice 
tebe požadovat oznámit neurč. člen dospělý. Tato 
moci zachránit mnoho dobytek a divadelní rekvizity. 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 



Možný Dekompozice 
 

Firefighter Britský voják Ptáse Tebe Až k Dát 
spropitné Člen určitý Následující: 

 
1.  Ptát se tvůj rodiče -li tebe mít jeden benzin či 

elektrický sporák , krb či 
zahřívač v domě. -li povídá se 

ano , a tebe 
čichat benzin 
ČINIT NE 
Rozsvítit 
ČLEN URČITÝ PLÍČKY ČI 
COKOLI To jest Elektrický. 
Tato pocínovat být příčinou 
jeden horečka.  

2.  Marš BEZPROSTŘEDNÍ. 
3. ČERPAT 911 DLE MIMO 

Burza. 
 

 
 
 

 
 



 
Možný Dekompozice  

Continued 
 

dovolená burza či budova. Jeden čeleď člen či 
osoba v domě či budova požadovat být pověřen 
čím povolání člen určitý horečka fakulta. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Požární zábrana Hůl drába 

Firefighter Britský voják Ptáse Tebe Až k Dát spropitné 
Člen určitý Následující: 

1. Cvičit díla bezvadný. Tebe a tvůj čeleď 
požadovat dělat plány člen určitý východ 
of člen určitý domov v případě jeden 
horečka. Celek členy of člen určitý čeleď 
požadovat cvičit dva či trojka neobvyklý 
cesty až k bezpečně dovolená člen určitý 
domov. Tebe musit rovněž dostat 
instrukce člen určitý nejlépe cesta až k 
čekat na člen určitý hasič -li tebe dělostřelectvo vysvléknout 
se z člen určitý domov během jeden horečka. 

2.  Vždycky mít při nejmenším 1 hasicí přístroj dále každý dno 
of burza. Tato could pomoci tebe až k pobouřit jeden malý 

horečka. 
3. JEDEN kouř objevit požadovat být 

doma každý komnata of burza. 
4. Ono is důležitý až k ale nosit pyžama a 

noc a cvičení archi a šatstvo aby ar 
udělal of bavlna.  

5. Mˇt trvale člen určitý líc archu of celek flammable kapalný 
či ATMOSFERA kazeta firma blízký. Zásoba je do jeden 
drzý a dobře dát na přetřes plocha to jest daleko pryč dle 
radista.   

 

     



 
Krize Jednání V případě JEDEN 

Horečka 
Firefighter Britský voják Ptáse Tebe Až k Dát 

spropitné Člen určitý Následující: 
 
 

1.  Tebe a tvůj čeleď musit vyvolat 
neurč. člen Divoce rostoucí rostlina 
Dělat plány a cvičit člen určitý 
dělat plány každý raz.  

2. Vždycky chystat se 2 cesty bez 
člen určitý domov v případě jeden 
horečka. Tato vůle darovat tebe 
jeden lépe naděje na odpadky člen určitý domov 
bezpečně.  

 
 
 
 



Krize Jednání V případě JEDEN Horečka 
Continued 

3. Druhdy tebe ar bez člen určitý domov ČINIT NE běh 
bek jádro. Tebe musit čekat mimo do tvůj čeleď a člen 
určitý firefighters.  

4. Kdy tebe slyšet člen určitý kouř objevit tebe 
požadovat dovolená člen určitý domov. Každý raz lid 
činit ne vidět člen určitý horečka až člen určitý 
horečka stát se příliš silný a ona pocínovat ne 
dovolená člen určitý domov. 

5.  Aby vyhnout se člen určitý kouř tebe musit zůstat 
poblíž člen určitý dno. Navléci se do jeden dětská 
zahrádka hodnost do téže míry člen určitý osoba do 
film.  

 
 

 
 
 
 
6. Dýchat docela jeden vlhký látka to jest clona tvůj ústa 

a nos.  
7. -li tam is jeden horečka a / či kouř jako pařez člen 

určitý východ , tebe musit zavřít člen určitý brána. Dát 
jeden látka asi člen určitý dno of člen určitý brána a 
člen určitý dno. Tato vůle pomoci zpomalit člen určitý 
kouř dle humoristický do člen určitý komnata. -li tam 
is jeden horečka a / či kouř jako pařez člen určitý 
východ , tebe musit zavřít člen určitý brána. Dát jeden 
látka  



Krize Jednání V případě JEDEN Horečka 
Continued 

asi člen určitý dno of člen určitý brána a člen určitý 
dno. Tato vůle zpomalit člen určitý kouř dle 
humoristický jádro člen určitý komnata. -li tebe 
pocínovat nález jeden bezpečný východ , tebe 
požadovat dovolená člen určitý domov. -li tebe 
dělostřelectvo divoce rostoucí rostlina čerpat člen 
určitý horečka fakulta a čekat. 
8. -li tebe ar do jeden komnata aby 3sg.préz.od 

have jeden okno přihlížet člen určitý okno aby ne 
činit ne nechráněný ono jestliže ne člen určitý 
komnata is nákyp s kouř. Čekat na člen určitý 
firefighter posloužit jídlem tebe dovolená.  

 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 



Krize Jednání V případě JEDEN Horečka 
Continued 

 
9. -li oheň zhasl malý a ne elektrický , namáhat 

putting ono mimo s jeden hasicí přístroj či voda 
10. Činit Ne namáhat až k pobouřit jeden hojný 

či silný horečka. -li oheň 
zhasl silný či hojný , ono 
chtěl bych být bezpečnější 
do tebe a člen určitý čeleď 
až k dovolená člen určitý 
domov a čerpat člen určitý 
horečka fakulta. Namáhat 

rozcházet se v názorech inhalovat člen určitý 
kouř a plynný. Člen určitý kouř pocínovat být 
příčinou krveprolití. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



Jaký Až k Přemoci Osoba Kdo Trpět 
JEDEN Hořet Bezpráví? 

 
Firefighter Britský voják Ptáse 
Tebe Až k Dát spropitné Člen 

určitý Následující: 
1. Člen určitý osoba to jest hořící 

požadovat Zastavit , HODIT DO 
POŠTOVNÍ SCHRÁNKY a 
ARCHIV SDR ). Člen určitý líčit pod 

vůle pomoci tebe až k dostat instrukce jak? až k činit 
aby. -li člen určitý osoba dělostřelectvo SDR , někdy 
tebe požadovat pomoci až k Zastavit , HODIT DO 
POŠTOVNÍ SCHRÁNKY a Archiv. Tato vůle 
pomoci až k zachránit jeden osoba duch. 

2. Další oheň zhasl -li tebe mít čas dříve člen určitý 
paramedics přijet , tebe požadovat ochladit se člen 
určitý hořet s hojnost of chlad voda. Pomalý liják drzý 
voda v rozhlase spálený plochy of člen určitý body 
společenstvo do 10-15 minuty. Jestli vůbec of člen 
určitý šatstvo is štukatura až k člen určitý poškodit 
osoba , činit ne namáhat až k chod ono. 



Jaký Až k Přemoci Osoba Kdo Trpět 
JEDEN Hořet Bezpráví? 

Continued 
 

3. Deska člen určitý body společenstvo s jeden 
aktualizovaný arch či ručník a brát bezprostřední 
lékařský častování. 

4. Činit Ne dát dát smetanu do , mast disinfectants , 
máslo , voskované plátno a šerbet.  

5. Činit Ne dát cokoli v rozhlase spálený plocha až 
na jeden aktualizovaný arch. 

 



 
Pod tebe vůle nález člen určitý BSTTW Horečka 
Jistota Časopisecký evidenční lístek BFSC ). Člen 
určitý BFSC 3sg.préz.od have mnoho otázky. Člen 
určitý otázky a odpovída vůle pomoci učit tebe a 
tvůj čeleď jaký tebe Požadovat a Požadovat Ne činit. 
Firefighter Britský voják ptáse tebe až k být 
příjemný forma člen určitý BSTTW Horečka Jistota 
Časopisecký evidenční lístek. Někdy tebe a tvůj 
rodiče , bratři a sestry požadovat brát dohromady , 
číst a odpovědět každý a každý otázka. Příští , celek of tebe požadovat vidět 
-li tam ar jakýkoliv NE odpovída. -li tebe nález ne odpovída diskutovat s 
tvůj rodiče asi tolik tebe pocínovat dostat instrukce jaký požadovat být 
namydlený aby brynda člen určitý otázka a délat člen určitý odpovědět ano. 
Do činnost kromě toho tvůj rodiče , bratři a sestry , tebe pocínovat mˇt trvale 
jeden horečka bezpečný domov. 



BSTTW Horečka Jistota Časopisecký evidenční lístek                       
Vyhovět časopisecký evidenční lístek s tvůj rodiče a objevit -li tvůj domov is horečka 

bezpečný. 

  BSTTW Horečka Jistota Časopisecký evidenční lístek YES NO
1. Does tvůj domov mít kouř a horečka alarmovat dále každý dno?   
2. Činit tebe mít při nejmenším 1 hasicí přístroj dále každý dno of tvůj 

domov? 
  

3. -li tebe mít jeden garáž , činit tebe mít jeden hasicí přístroj do tvůj 
garáž? 

  

4. Does člen určitý hlava dno of tvůj domov mít jeden oxid uhelnatý 
alarmovat? 

  

5. Činit tvůj rodiče šek člen určitý bít do člen určitý kouř a horečka 
alarmovat druhdy jeden měsic? 

  

6. Does každý jeden z tvůj elektrický možnost vybití energie mít nikdy 
již než dva bod čep do je? 
         --- Dívat se na celek of tvůj elektrický možnost vybití energie 
dříve tebe odpovědět tato otázka.  

  

7. Činit člen určitý kord dále jakýkoli z tvůj zařízení ukazovat znamení 
of opotřebení?  
         --- Tato is dokonalý důležitý poněvadž obnošený elektrický kord 
pocínovat být příčinou jeden horečka. 

  

8. Ar jakýkoliv elektrický kord deska do rugs či cvoček až k dno či 
stěny?  
         --- Tato pocínovat poškodit člen určitý elektrický kord.  

  

9. Does člen určitý krb mít jeden zástěna a člen určitý svícen mít držitel? 

  

 

 

 
10. Činit tebe mít jeden krb do tvůj domov?     
11. -li ano až k otázka does člen určitý krb mít jeden zástěna?     
12. Ar sirka a nákladní lodice mnŘl trvale mimo dosah of malý dítě?   
13. Ar celek flammable kapalný do člen určitý domov mnŘl trvale do 

vzduchotěsný kazeta? 
  

14. Ar benzin kazeta opatřený mimo of burza?   
15. Ar noviny a hladký rags jak se sluší a patří být nakloněn of?   
16. Do člen určitý kuchynŘ , ar tvůj dát do hrnce držitel , ručník , a druhý 

flammable bod pryč dle člen určitý kamna? 
  

17. Činit tebe rodiče zůstat do člen určitý kuchynŘ chvíle ona kuchař 
jídlo?  

  

18. Činit tebe mít jeden hasicí přístroj do člen určitý kuchynŘ?   
  YES NO

19. Činit tebe rodiče zastavit tebe -li tebe namáhat až k činnost do člen 

 

 

 

 



určitý kuchynŘ kdy jídlo is bytost kamna? 
20. Činit tebe mít jeden kouř objevit mimo člen určitý spící plochy of tvůj 

domov? 
  

 BSTTW Horečka Jistota Časopisecký evidenční lístek 
Pokračování následuje 

YES NO

21. Is člen určitý úsek asi člen určitý ohřívač vody pravidelný a 
aktualizovaný? 

  

22. Is tvůj sklepní byt , garáž , a podkroví dobře organizovat a být švorc 
často? 

  

23. -li jeden čeleď člen kouře does on / ona kouř cvičení člen určitý 
popelníček? 

  

24. -li jeden čeleď člen kouře does on / ona ne kouř do člen určitý dno?   
25. -li tebe mít kouře do člen určitý domov činit ona vždycky dát člen 

určitý cigarety , doutník a dělat ozdoby z polevy mimo? 
            --- Tebe pocínovat startovat auto horečka -li tebe činit ne dát 
člen určitý cigareta , doutník či dělat ozdoby z polevy mimo do jeden 
bezpečný cesta. Člen určitý nejbezpečnější cesta is až k vždycky 
cvičení člen určitý popelníček. 

  

26. Činit tebe vŘdŘt a cvičit člen určitý Zastavit , Hodit do poštovní 
schránky , a Archiv? 

  

27. Does tvůj čeleď mít neurč. člen Divoce rostoucí rostlina Dělat plány 
až k dovolená člen určitý domov v případě jeden horečka? 

  

28. Činit tebe a člen určitý čeleď cvičit člen určitý Divoce rostoucí 
rostlina Dělat plány dohromady při nejmenším jeden čas jeden měsic? 

  

29. Činit tebe mít krize telefon čísla osten dále tvůj telefon?   

          Člen určitý Čeleď Is Bezpečný & Mimo Člen určitý 
Domov 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tebe pocínovat dostat instrukce více kolem horečka 
jistota do barevný člen určitý BSTTW Horečka 
Jistota Barevný Blok a ptaní se tvůj matka a otcovsky 
vládnout otázky. Ptát se tvůj rodiče až k zavádění 
člen určitý BSTTW Horečka Jistota Barevný Blok v 
www.burnsurvivorsttw.org/brochure/firesafety/colorbook.pdf 
 
-li tebe mít jakýkoliv otázky či potřebovat podepřít 
dle BSTTW , ptát se tvůj rodiče až k dotyk BSTTW 
by email at bsttw@burnsurvivorsttw.org, by 
telephone at 866-712-6164 or 936-647-2256 and by 
mail at: 
                 BSTTW 
                 16193 Lone Star Ranch Drive #102 
                 Conroe, Texas 77302 
                 USA 
 
Celek člen určitý hlášení darovat do Burn Survivors 
Throughout The World, Inc. (BSTTW) požadovat ne 
být interpret ačkoliv Lékařský Rada , Diagnóza či 
Častování. Do Lékařský Rada , Diagnóza či 
Častování , být příjemný vidět jeden bezuzdnost 
zdraví a či dusevní zdraví líbit se dárce. 
 
 
 
 
 



 
BSTTW chtěl bych do téže míry až k být zavázán člen určitý 
následující celistvost a druh do člen určitý pomoci každý jeden 
nabídka až k BSTTW během člen určitý dílo of člen určitý 
BSTTW Horečka Jistota Brožura. 
 
Michael Appleman: BSTTW CEO do Angličané stylizovaní , 
malebný a člen určitý pro boha of člen určitý BSTTW Horečka 
Jistota Brožura. 
 
Delores Lekowski: BSTTW Volunteer and CEO of The Healing 
Angles, do dobytí část do pro boha člen určitý BSTTW Horečka 
Jistota Brožura. 
 
Cindy Valavanis : BSTTW Dobrovolně sloužit a hořet přežití kdo 
took část do chápat člen určitý BSTTW Horečka Jistota Brožura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AUTORSKÉ PRÁVO A BEZUZDNOST HLÁŠENÍ 

 

Celek dohoda , cíl , ikona , hudba , jména , stylizovaní , citát , 
zvykoví záznamy na filmu , celek druhý důležitý a hlášení ar 
bezuzdnost až k Hořet Přežití Docela Člen určitý Svět Inc. , rovněž 
vŘdŘl ačkoliv BSTTW. Hořet Přežití Docela Člen určitý Svět , 
Inc. držet 100% vlastnictví & autorské právo. Tebe moci cvičení 
člen určitý hlášení a zpěvák do člen určitý BSTTW Horečka Jistota 
Brožura a BSTTW Horečka Jistota CD do čeleď a školský cíl. 
Tebe moci ne délat kopírka of člen určitý BSTTW Horečka Jistota 
CD bez člen určitý napsáný souhlas dle Hořet Přežití Docela Člen 
určitý Svět , Inc. Tebe moci ne cvičení jakýkoliv hlášení , cíl , 
ikona , jména , citát , hudební dohoda , zvykoví záznamy na filmu 
či do jakýkoliv hudební a / či audiovizuální dílo jako takový jeden 
film , televize ukazovat , inzerát , tkaniva videogame , či druhý 
media dílo , bez napsáný souhlas dle Hořet Přežití Docela Člen 
určitý Svět , Inc. Tebe moci ne prodat člen určitý BSTTW Horečka 
Jistota Důležitý včetně člen určitý BSTTW Horečka Jistota CD bez 
napsáný souhlas dle Hořet Přežití Docela Člen určitý Svět , Inc. 
Celek kopírování , duplikující , znovu prodat či živnostenská daň 
of člen určitý BSTTW Horečka Jistota CD is přesně řečeno 
zabránit. Tato obsahovat pro boha kopírka of člen určitý BSTTW 
Horečka Jistota CD dále tvůj osobní , odborný či hosté CD ROM 
CDA DVD DVD R , jakýkoliv tvar magnetický či oční uložení 
media , či do jakkoli myslit nepřiměřený do Hořet Přežití Docela 
Člen určitý Svět , Inc. podle čeho tato souhlas , národní a 
internacionál soudní proces. -li tebe stát se vědom si of jakýkoliv 
zneužití či distribuce of člen určitý BSTTW Horečka Jistota 
Brožura a / či BSTTW Horečka Jistota CD , tebe mám 
bezprostřední oznámit Hořet Přežití Docela Člen určitý Svět , Inc. 
písemně v člen určitý adresovat dát pozor. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BSTTW 
16193 Lone Star Ranch Drive #102 

Conroe, Texas 77302 

 


