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Vilém tok 1521 či Václav Noid B.árta
(33', vyměknou, když jde o zvířátka .
"Už jako malý jsem vodil domů osamocené pejsky. Chtěl jsem jim pomoci

a snažím se to dělat doted'," řekl Aha!
Noid, který s kolegy nafatil charitativ-

ní

kalendář

na podporu opultených a

týraných ps6,

koček

"I svoji dceru budu

a dalších tvoru.

uč it,

aby

měla

hez ký

vztah ke zvífattim a zvykala si na ně," rekl
Noid, kler ý s manželkou a modelkou Gábinou Dvořákovou (25) očekává za pár týdnů
naroze ní prvního potomka.

Václav Noid Bárta 33)

Psí patron

Chtěl jsem využít své jméno i k tomu, aby ostatní

Hdéna opuštěná zvířata přispívali a pomáhali jim.
Když tsem se stal patronem sdružení Pesos, byla
to pro mě obrovská. čest,· rekl Noid, který má
doma už osm let rotvajlera Arnolda.
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Alice Bendová (40)

Kamarád z útulku

Pejs~k@
pn foceni reagoval na pamlsky, potom krásně pózoval, ~ V'ZPO'"
~ínáAlice které se bezohlednost vůči psům velmi dotYká. ,.Loof oa
podzim ~ domů přibyl další pejsek, kterého jsme si vza/i z útuIw,
Okamžitě se skamarádil stím, kterého máme už delší doblit d0dala herečka, která exceluje v seriálu Svatby y Benátxách.

Jiří Korn (65) Kočka není panter
Jirkovi byla přidělena napůl zrzavá kočka z útulku.
nSkoda, že nesehnali černého pantera. Ale toho

pantera

Vilém Čok (52).1 Kouká lako výr
Vii ; Cok měl na výběr hned z něll:olika zvířat.

.. ~Chtěl jsem atypické a tenhle výr mi přijde hrozn ě
legrační,· smál se Cak, který za život zvířat bojuje
jako lev.•Nesnáším, když někdo týrá děti a zvířata.
jen dva roky, zřejmě mě la nějakOU srdeční vadu.
Bytosti, které se nemůžou bránit, ~ dodal.
Jednou přiběhla z procházky a na m ístě zemře
Ia," feklapo focení Bára Basiková.
" Před sedmi lety jsme měli Jack Russell teriéra.
Byla to fenka Mašenka. M ě li jsme ji ale bohužel

