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Je sobota odpoledne, krásný jarní den. Sluníčko svítí, všechno kolem kvete a krásně voní.

Petr a Klára zazvoní u Michala doma. 

Ahoj, kamarádi! 

Kam máte 

namířeno? 

Jé, to je krásný 

pes! Ten je tvůj, 

Klárko?

To bohužel ne. 

Naši mi nechtějí 

pejska dovolit... 

Míšo, co kdybys šel dnes 

s námi? Zajezdíme si, 

bude legrace…

Maminka by Michala ráda pustila, 

ale pouze pod podmínkou, že bude 

mít v pořádku všechny hodnoty 

své PK křivky. 

Michal musí vždy dbát na to, aby si při 

jízdě na kole nebo na koloběžce nezapomněl 

vzít helmu, chrániče a uzavřené boty. 

Zvýší tak svou bezpečnost a minimalizuje 

riziko úrazu, který by v jeho případě mohl 

znamenat velké komplikace.

Jasně, budu dávat 

pozor. A na koloběžku si 

s sebou vezmu vše, co je 

potřeba. Neměj obavy, 

mami!

Vidíš, Árčí 

je taky pro!
To by bylo super! 

Musím se ale nejdřív 

zeptat maminky.

Haf, haf!

Výborně, všechno je 

v pořádku. Můžete vyrazit 

třeba hned! A Míšo, však 

už to znáš, buď na sebe 

opatrný a zbytečně 

neriskuj….

Mně taky ne, ale 

aspoň můžeme každý 

víkend chodit venčit 

psy z útulku. Je to 

zábava a oni jsou za 

to hrozně vděční!

Árčí, počkej, 

kam běžíš?!

Stůj…! 

K noze…!

To je průšvih. 

Co když už se nevrátí? 

Co řekneme v útulku…?
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Tentokrát naštěstí vše dopadlo dobře a navíc si Michal, Klára a Petr našli novou kamarádku.

Počkejte si na jejich nová společná dobrodružství!

Děti se vydají psa hledat. 

Za chvíli ho najdou na kraji lesa.

Co to tam 

máš?

Pojďte sem, 

Árčí našel králíčka! 

Dobrá práce, 

kamaráde!

Někde tady by měl mít 

chatu pan profesor. 

O víkendu tam tráví 

většinu času. Zkusím mu 

zavolat.

Profesor je za chvíli na místě a zraněné zvířátko zachrání. 

Zkusíme ho 

vyprostit. Je to 

jen packa, to by 

nemělo být tak 

těžké.

Není to naštěstí 

nic vážného, 

králík bude 

určitě v pořádku. 

Klotylda? 

To je zvláštní 

jméno…

Klotyldo, 

jsi to ty?

Má trošku 

poraněnou packu, 

ale nebojte se, bude 

brzy zase v pořádku.

Víte co? Pojďte na 

chvíli dál, aspoň na čaj 

a na koláč. Zrovna jsem 

ho vytáhla z trouby.

Eliško, usadíš hosty 

na zahradě?

Jé, mami, 

a to bych 

mohla?

Počkej, Péťo, to je moc 

nebezpečné. Raději 

bychom měli přivolat 

někoho dospělého.

Počkat, 

je tu nějak 

zaseklý!

Už jsme skoro 

přestaly doufat… 

Mockrát vám 

děkujeme, kde 

jste ji našli?

Našel ji tady 

náš pes, byla 

zaklíněná v lese.

Je to Árčí. 

Ale není tak úplně náš. Máme ho 

jen půjčeného z útulku, pomáháme 

každý víkend venčit…

No jasně! Víte co? 

Až zase půjdete kolem, 

zastavte se, rády vás 

uvidíme!

To my vás taky! 

Snad se už příští 

výlet obejde bez 

zranění.

Jejda, králíčku, 

co se ti stalo?

Teď mě napadá… Viděl jsem 

tady v okolí rozvěšené letáčky, 

že se někomu ztratil domácí 

králíček jménem Klotylda.

Říkáte, že 

Klotyldu našel 

váš pejsek? Jak 

se jmenuje?

Datum pøípravy reklamy: duben 2019.

Je, proto jsem 

si ho hned 

zapamatoval. 

Pojďte, zkusíme

 ji vrátit majiteli.

Kdyby Eliška 

chtěla, může 

jít někdy 

s námi!


