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Líbí se vám časopis 

HAF & MŇAU, ale máte 

problém ho sehnat?

Půjčujete si ho, a nevíte, kde se dá koupit?

Vidíte ho poprvé, a rádi byste měli i další čísla?

Chcete prostě vědět, kde ho koupíte?

V prodeji je v síti PNS a na některých poštách. Ak-

tuální adresy všech prodejen, kde HAF & MŇAU 

zaručeně seženete, najdete na našem webu  

www.haf-mnau.cz v rubrice KDE NÁS KOUPÍTE 

(hned nahoře vlevo) – jen zadáte vaše město.

Koupí každého časopisu 

přispíváte na zvířata v nouzi! 

Vážení 
a milí 
přátelé psů 
a koček,

tak je to (želbohu) 
za námi – léto, ten 
krásný čas nejrůz-
nějších výletů, 
zážitků, a samo-
zřejmě i setkání  
s přáteli. Letos se 

k nám hrnulo o poznání víc návštěv než kdykoliv před-
tím – ne že bychom měli pocit, že jsme tak oblíbení, 
všichni byli zvědaví hlavně na našeho „prcka“ Prince, 
pochopitelně... 
Pak jsme si všimli, že všechny návštěvy mají navlas 
stejný průběh. Popsala jsem to na mém facebooku, 
abych obeznámila případné další zájemce o návštěvu 
u nás s tím, co i je patrně rovněž čeká. Během chvilky 
to pobavilo celý zástup lidí, až mi kamarádka napsala, 
že to mám dát i do časopisu (prý jsem jí fakt hodně 
zlepšila den). A proč vlastně ne? 

Jak že tedy u nás probíhají návštěvy?
A pozor – nenechte se zmást andílkovským kukučem 
našeho komanda (viz fotka na konci textu)...
1. Příjezd auta, vystoupení osob. Varování osob, že 
přijde tajfun.

2. Osoby se smějí, že to znají. (Neznají!)
3. Vypustíme ze dveří tajfun v podání Roza+Princ.
4. Cca po 5 až 50 minutách – zkrátka až usedne prach 
– společně zkontrolujeme počet nezlomených kostí, 
natržených kousků oděvů apod., sčítáme první škody.
5. Ty osoby, které to nevzdají, si sednou ke stolku  
a obdrží na něj kafe s jasnou instrukcí – pevně si držet 
všechny sklenice a hrnky.
6. Po 1 až 3 vteřinách utíráme první vylitá kafe a vody... 
(to vše proběhne ještě asi 480×, nebudu to tedy zno-
vu zmiňovat).
7. Během doby, co letím pro hadr, zvládá Malej Syčák 
prolustrovat dámám kabelky, některé rovnou odnáší 
na nejvzdálenější konec zahrady.
8. Jakmile je kabelka (s patřičnými omluvami a se-
čtením dalších škod) vrácena, naháníme Hajzlíka po 
pozemku s botou patřící návštěvě – je zásadně žen-
ského pohlaví (pánské boty ho neberou).
9. Po vykoupání botky v bazénku a její patřičně zu-
baté úpravě se opět (přibližně po 156.) omlouváme 
a sčítáme škody.
10. Jsou-li přítomny menší osoby (děti), prošly už mi-
nimálně 5× procedurou poražení a koulení ze svahu.
11. Totálně zlomené osoby, které vzhledem připo-
mínají trosečníky po pěti letech na pustém ostrově, 
raději vyklízejí pole další návštěvě v čistých a dosud 
nepotrhaných šatech.
12. Komando P+R spokojeně uléhá, dokusuje zbytky 
donesených darů a s nadějí očekává další zvonek...

A jak to probíhá u vás? Napište mi.
 Ať vím, že v tom nejsme sami...

Přesto všechno jsme kupodivu zvládli nachystat 
nové číslo a doufám, že se vám bude líbit. Přeji vám 
příjemný podzim,              
        Vaše

    
                         

Kateřina Kašparová, šéfredaktorka,
kasparova@haf-mnau.cz


