DOMOV HOREČKA JISTOTA
Časopisecký evidenční lístek
Při nejmenším každý trojka mésice tebe požadovat
konat přehlídku člen určitý domov horečka jistota
časopisecký evidenční lístek. Jakýkoliv otázky aby ar
odpověděl ne požadovat být konat přehlídku a burza
doma poměr až k člen určitý otázky požadovat být
udělal co možná nejdříve. Tato požadovat pomoci
tebe až k předejít domácí krb a horečka příbuzný
krveprolití do tvůj domov.
DOMOV HOREČKA JISTOTA Časopisecký evidenční lístek
PŘED - HOREČKA PLÁNOVÁNÍ

ANO Ne

1. Mít tebe dělat plány a cvičit při nejmenším dva cesty do tebe a tvůj čeleď
členy až k bezpečně východ každý komnata do tvůj domov?
2. Činit tebe mˇt trvale východ cestovní rozkaz celý do tvůj domov?
3. Činit tebe a tvůj čeleď členy vŘdŘt jak? až k oznámit tvůj horečka fakulta
rychle a bezvadný v případě horečka?

PO VÝTCE DO DÍTĚANO

ANO Ne

Činit tebe dotáhnout to daleko jeden krotit nikdy až k dovolená malý dítě sám či
bez dozoru
5. Činit tebe a tvůj děťátko - sedění vŘdŘt člen určitý nejdříve krotit of jistota do
horečka krize ?
— Brát každý mimo bezohledně , a don't běh bek do.
6. Činit tvůj děťátko - sedění dovídat se člen určitý důležitost of horečka jistota
a člen určitý východ cestovní rozkaz tvůj dítě mít dělat plány?
— Ukazovat tvůj děťátko - sedění člen určitý divoce rostoucí rostlina
cestovní rozkaz dle tvůj domov , a darovat pokyny v rozhlase bezvadný cesta
až k být zpravodajem jeden horečka. .
7 Činit tvůj děťátko - sedění vŘdŘt člen určitý bezvadný cesta až k být
zpravodajem jeden horečka? BLAHO KOUŘENÍ ZVYKY?

BLAHO KOUŘENÍ ZVYKY

ANO

Ne

8. Is kouření do dno přesně řečeno zabránit do tvůj domov kouření do dno
přesně řečeno zabránit do tvůj domov?
9. Činit tebe vždycky pro každý případ aby cigareta , doutník a dělat ozdoby z
polevy popel ar celý hasící přístroj dříve tebe vyřazovat z je?
— Dříve existující až k dno , jisté aby celek cigarety a popel ar 100%
mimo.
10. A Ar sirka a nákladní lodice mnŘl trvale bez člen určitý část toku řeky mezi
dvěma ohyby of tvůj dítě?
— Mˇt trvale sirka a nákladní lodice v jeden výška to jest vyšší než jaký
tvůj dítě pocínovat část toku řeky mezi dvěma ohyby.

TOPENÍ A KUCHYŇ

ANO Ne

11. Ar pec ústředního topení , pěstuje ve skleníku a kouř dělat ozdoby z polevy
mnŘl trvale do blaho brloh a nalézt ?
ANO Ne

Ne daleko dostatečný pryč dle hořlavina stěny a dostup tak, že ona činit ne
jmenovat jeden hra v kostky?
— Vždycky cvičení jeden krb zástěna aby předejít radista dle let.
12. Činit tebe mít neurč. člen každoroční dohled of tvůj tesknící po domově
topení osoustava?
— Ono is dokonalý důležitý až k mít tvůj topení povahové vybavení
kostkovaný a být švorc každý dlouhá doba.
13. Činit tebe nosit nalíznutý - kování šatstvo kdy tebe kuchař?
14. Činit tebe vŘdŘt jak?

ELEKTŘINA

ANO Ne

15. Činit tebe vidět aby extenze kord ar nikdy běh chybějící- rugs či zahnutý
nad hřebíky?
16. Kdy člen určitý faleš " cesta " či jeden pojistka čerstvý vzduch , činit tebe
pátrat PROČ ono stát se?
17. Ar člen určitý bezvadný pojistka v každém z důlek do člen určitý opatřit
pojistkou?
18. Is tvůj televize dobře dát na přetřes?
— Tebe musit dovolit mezera asi člen určitý TELEVIZE aby předejít
přehřátí.

NISTRATIVNÍ OPERACE
19. Činit tebe mˇt trvale člen určitý podkroví , sklepní byt , kabinet , garáž a
držet humus drzý?
20. Ar benzin a druhý flammable kapalný opatřený do jistota plechovky , a
mnŘl trvale mimo dosah of tvůj dítě?
— Pro každý případ aby tezaury kapalný ar opatřený mimo a dost dle
burza do jeden oddělený uložení budova.

ANO Ne

