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Občanskou společnost tvoří aktivní lidé. Nechejme děti vybarvit 
svět tak, aby se jim zde jednou žilo příjemně. Vzít pastelku 
do-ruky, i to může být jeden z prvních nepatrných kroků k vlastní 
svobodě … 

Zvolte si sami barvu pro: 1) svobodu, klid, důvěru  2)-růst, 
harmonii, přírodu  3) moudrost, osvícenost, nadhled  4) pomoc, 
porozumění, aktivitu  5) bezpečí, respekt, smíření 

VVoleb v obvodu č. 60 Brno-město se účastním jako nezávislý 
kandidát navržený hnutím Marek Hilšer do Senátu. Pokud 
chcete, můžete si složit vlastní Svobodnou vlaštovku a poslat ji 
do světa. Návod na vlaštovku, která v roce 2012 uletěla 
neuvěřitelných 69 metrů a zapsala se do Guinessovy knihy 
rekordů, najdete na mém webu. Ideálně na vlaštovku použijte 
nějaké zbytečné úřední lejstro. Podle mě je totiž lepší 
z-z-formulářů skládat vlaštovky a věnovat čas dětem, práci a lidem.

www.lukasberta.cz            #lukasberta79   #svobodnavlastovka 
Co Vás osobně trápí, pište na adresu: 2020@lukasberta.cz

Zadavatel: MHS, zpracovatel: Lukáš Berta
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