
Šikovné ruce pomoci, z. s.
spolek pro charitativní pletení a háčkování

Návod na poslání – příprava balíku
1.  Každý čtverec prosím začistěte, všechny konce vln řádně zauzlíkujte a odstřihněte. 50 cm ocásek 

přimotýlkujte kontrastní přízí.   

2.  Čtverce naskládejte na hromádky po deseti kusech. PROSÍM – čtverec nerolujte a nepřekládejte. 
Rozložené je naskládejte do hromádek. Každou svažte vlnou nebo provázkem (tamním dobrovolnicím 
to usnadní počítání a organizaci sešívání).

Pokud v poslední hromádce je méně než deset, nevadí – taky svázat a přidat cedulku /nálepku, kolik jich 
tam je. 

3.  Návleky na ruce a ponožky prosím spárujte a svažte k sobě. Přibalte i ostatní věci, jako čepice, svetry, 
hračky.

4.  Spočítejte všechny kusy, které do balíku dáváte a vyplňte vytištěnou tabulku - pdf je aktnivní

5.  Vložte dovnitř do balíku. Tyto informacemi o obsahu usnadní a zrychlí vybalování a třídění zaslaných.

6.  Při balení prosím respektujte  maximální rozměry balíku podle České pošty:  
maximální délka 105cm.  Délka + 2x šířka + 2x hloubka musí být max. 200cm.

7.  Balte  do pevného černého igelitového pytle (na suť, na těžký odpad), čtverce řádně zmáčkněte, 
případně vysajte vzduch vysavačem, ihned zatáhněte a pevně celý balík několikrát omotejte silnou 
izolepou (opět rozměry trochu balíku snížíte). Druhou možností je zabalení do vakuového pytle, prosím 
přetáhněte pružnou folií nebo strčte do druhého igelitového pytle a opět řádně omotejte izolepou. 

8.  Snažte se plně využít maximální povolené rozměry a do pytle nacpěte co nejvíce čtverců.  Pletenina je 
lehká a čím více vzduchu vymáčknete, tím více se tam do něho vejde. 

9.  Neposílejte v balíku méně něž 200  čtverců!!!! Malý balík je neekonomický! Radši počkejte, až se 
Vám  zboží nahromadí více. 

10. Do balíku v žádném případě nedávejte potraviny ani sladkosti. 

11. Na  balík nalepte dokument: adresa a odesílatel, či napište  

 Knit-A-Square

 Private Bag X900

 PO Bryanston 2021

 Jižní Afrika - South Africa

12. Dále je NUTNO na balík napsat  ZVENKU viditelně a čitelně: 

        BONA FIDE GIFT 

            FOR CHARITY

 NO COMMERCIAL VALUE

Tím se říká, že v balíčku není nic k proclení a věci v něm  jsou určeny pro charitu. Pokud tam tato 
informace chybí, pak dobrovolníci v Jižní Africe musí zaplatit dovozní clo.

1. Neposílejte balík doporučeně, ani priorotně. Pošlete obyčejně a ekonomicky!!

2.  Pokud po Vás na poště budou chtít, ať uvedete cenu/hodnotu věcí v balíku, napište: 0 Kč /USD 0.

3.  Doručení trvá 2-3 měsíce. Každý měsíc je aktualizován seznam balíků,k které do Knit a Square dorazily.   
Najdete ho zde: http://www.knit-a-square.com/squares.html (Lists of Squares). 



4.  Cena balíku a rozměry

Podrobný ceník najdete na stránkách České pošty nebo Vám informace poskytnou pracovníci  

České pošty bezplatně na  tel. čísle: 800 104 410.

Informace o a ceně dle ceníku České pošty z 25.10.2015:

Balík standardní ekonomický. Jižní Afrika patří do cenové skupiny 8.

1kg 400 Kč

2kg 459 Kč

3kg 517 Kč

4Kg 575 Kč

5kg 633 Kč

6kg 691 Kč

7kg 749 Kč

8kg 807 Kč

9kg 865 Kč

10kg 923 Kč


