
ûlovûÏsk˘ prales (polsky Puszcza
Bialowieska) se rozkládá na pome-
zí Polska a Bûloruska a zaujímá

rozlohu zhruba 1200 kilometrÛ ãtvereã-
ních. Je to nejvût‰í pÛvodní níÏinn˘ pra-
les v Evropû. Odborníci tvrdí, Ïe impo-
zantní hvozd v této rozsáhlé lokalitû
existuje jiÏ devût tisíc let. Po ustoupení
posledního ledovce se tu nejprve objevily
borovice a bfiízy. Pozdûji k nim pfiibyly
lípy, ol‰e, duby a dal‰í listnaté a jehliãna-
té stromy. Národní park BûlovûÏsk˘ pra-
les je nejstar‰ím polsk˘m národním par-
kem a také jedin˘m, kter˘ je v Polsku
zapsán v seznamu svûtového dûdictví
UNESCO. Prales je domovem mnoha
druhÛ zvífiat; vûdci zde zaznamenali 240
druhÛ ptákÛ, 57 druhÛ savcÛ, 2691 dru-
hÛ broukÛ, 1590 druhÛ mot˘lÛ…
Nás na polsko-bûloruské pomezí pfiivedli

vlci, ktefií jsou zde vedle rysÛ nejvût‰ími
a nejdÛleÏitûj‰ími predátory, stojícími na
vrcholu potravního fietûzce. BûlovûÏa je
v‰ak mezi turisty, rekreanty a náv‰tûvníky
z celého svûta proslulá pfiedev‰ím zub-
rem evropsk˘m (Bizon bonasus). Na to,
Ïe vstupujeme do království zubra, nás
upozornila jiÏ jeho socha, stojící v parku
patnáctitisícového okresního mûsta Haj-
nówka, které se nachází na západním
okraji BûlovûÏského pralesa.
PfiestoÏe se ná‰ seriál vûnuje vlkÛm,
musíme alespoÀ nûkolik vût vûnovat zub-
rÛm, neboÈ se stali symbolem i triumfem
polské a mezinárodní záchrany a ochrany
zvífiat. Lesní obr dosahuje hmotnosti 800
aÏ 900 kg a kohoutkové v˘‰ky aÏ 180 cm.
Dnes Ïije v BûlovûÏském pralese asi 250
zubrÛ volnû a navíc 30 zvífiat v oborách.
(Na svûtû Ïije v souãasnosti asi 3 tisíce

zubrÛ, pfiiãemÏ v samotném Polsku jich
Ïije 700.) Máme-li ‰tûstí, mÛÏeme na zub-
ry narazit takfika kdekoliv v pralese,
nejsou pfiíli‰ pla‰í a chovají se vpravdû
královsky. Opatrnost je v‰ak namístû:
zubfii (zvlá‰tû b˘ci a samice s mláìaty)
dokáÏou b˘t docela nerudní. Pokud v‰ak
chceme mít jistotu zubfiího dostaveníãka,
mÛÏeme nav‰tívit zubfií rezervaci, která
byla zaloÏena jiÏ v roce 1936.
BûlovûÏsk˘ prales byl tradiãním lovi‰tûm
polsk˘ch králÛ, litevsk˘ch kníÏat i rus-
k˘ch carÛ. Nejcennûj‰ím trofejním zvífie-
tem byl pochopitelnû zubr. Panovníci si
v‰ak svoji královskou kofiist patfiiãnû
povaÏovali a stavy divok˘ch turÛ peãlivû
sledovali a chránili. Morovou ranou se
pro zubfií populaci stala první svûtová
válka. Na jejím poãátku Ïilo v BûlovûÏ-
ském pralese 719 zubrÛ, v roce 1918 v‰ak
jiÏ jen pouh˘ch 68 zvífiat. V pováleãné
dobû, kdy se tu rychle stfiídaly správy
nûmecké, litevské a polské, vyuÏívalo
nepfiehledné situace strádající obyvatel-
stvo k pytláctví. Devátého února 1919 byl
pytlákem Bartolomeusem Szpakowiczem
zastfielen poslední volnû Ïijící zubr.
Na‰tûstí v té dobû byl jiÏ chován zubr
i v zajetí. V Anglii zubry choval hrabû
Bedford ve Woburnu, v Polsku kníÏe
Hochberg von Pless ve Pszczynû a ve
·védsku hrabû Armin v Boitzenburgu.
Nûkolik zubrÛ také Ïilo v zoologick˘ch
zahradách. Obdivovatelé mocného vládce
pralesa zazvonili na poplach. Polská vláda
zmocnila zoologa Sztolcmanna, aby
v roce 1923 pfiedloÏil v PafiíÏi na Mezi-
národním kongresu ochrany pfiírody
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Litevsk˘ kníÏe Giedymin vládl neprostupnému pralesu, kter˘
se rozkládal na ãásti území dne‰ního Polska a Bûloruska,
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ze sosnov˘ch klád, vyle‰tûn˘ch do oslnivé bûlosti. Ta vûÏ 
pr˘ dala jméno BûlovûÏskému pralesu. Ale, kdo dnes ví… 
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návrh na mezinárodní záchranu zubrÛ.
Nyní na‰i „historickou exkurzi“ mÛÏeme
s ãist˘m svûdomím zkrátit. O tom, Ïe se
mezinárodní záchranná akce odborníkÛ
a nad‰encÛ z mnoha zemí úspû‰nû zdafii-
la, svûdãí zdravá populace volnû Ïijících
zubrÛ evropsk˘ch v BûlovûÏském pralese.
Na‰i „polskou vlãí misi“ jsme s fotogra-
fem Filipem (a dvûma malamuty –
Framem a Mishou ) zahájili v „civilizova-
ném srdci“ pralesa – v obci Bialowieza, kde
se nachází, kromû fiady vûdeck˘ch zoolo-
gick˘ch pracovi‰È a moderního muzea
BûlovûÏského pralesa i V̆ zkumn˘ ústav
savcÛ. Pfiesto, Ïe jsem tam vpadl bez ohlá-
‰ení, doãkal jsem se od jeho pracovníkÛ
v‰ech moÏn˘ch informací a ve‰keré pod-
pory. Zejména se mû ujal sympatick˘ zoo-
log Krzystof Schmidt. „Detailní v˘zkum
vlkÛ se u nás datuje od roku 1994,“ infor-
moval mû profesor Schmidt. „Za jedenáct
let pozorování lze fiíci, Ïe poãet vlkÛ je ve
sledované oblasti v podstatû konstantní.
V samotné rezervaci Ïijí ãtyfii vlãí smeãky,
které mají dohromady dvacet ãlenÛ. Vlci,
ktefií se chtûjí osamostatnit, vytváfiet nové
rodiãovské páry a posléze zakládat nové –
vlastní smeãky - migrují, hledají a obsazu-
jí nová teritoria vnû rezervace. Jejich sna-
ha je vût‰inou úspû‰ná, neboÈ ochranné
pásmo kolem samotné rezervace je roz-
sáhlé a opl˘vá vysok˘m mnoÏství vhodné
a potencionální kofiisti. Nejpodstatnûj‰í
sloÏkou vlãí kofiisti v BûlovûÏském pralese
je bezesporu jelení zvûfi, která tvofií na
vlãím jídelníãku aÏ 70 %. Druh˘m nejãas-
tûj‰ím úlovkem vlkÛ je zvûfi ãerná – divo-
ãáci, ktefií tvofií na „vlãím menu“ 22 %. Na
tfietím místû je to zvûfi srnãí , která tvofií 
5 % vlãí potravy.“
V americkém Yellowstoneském národním

parku a v kanadsk˘ch parcích Elk Island
a Wood Buffalo vlci loví bizony. Navíc na
jídelníãku vlkÛ Ïijících v Kanadû figuruje
na ãeln˘ch místech los. „V BûlovûÏském
pralese jsou podobné pfiípady naprosto
v˘jimeãné,“ informoval mû Krzystof
Schmidt. „Od roku 1994 jsme zazname-
nali pouze dva úspû‰né lovy vlkÛ na zub-
ry, a to ‰lo o mláìata – mladiãká telátka.
Za sledované období, tedy za jedenáct let,
jsme zaznamenali i pouhé dva úspû‰né
lovy vlkÛ na losy. Dva nejvût‰í kopytníci –
zubfii a losi – jsou tedy u nás vlãí kofiistí
pouze v˘jimeãnû a lze fiíci, Ïe náhodnû,
nebo lépe – pouze za urãit˘ch a vzácn˘ch
podmínek a souher osudov˘ch náhod.
Musí jít o pfiíhodnou situaci, které predá-
tofii vyuÏijí. Ov‰em ta, jak ná‰ v˘zkum
prokazuje, nepfiichází ãasto.“ 
Modernímu v˘zkumu zvífiat (a pochopi-

telnû tedy i vlkÛ) napomáhá telemetrie.
I v BûlovûÏském pralese má fiada vlkÛ
obojky s vysílaãem, takÏe jejich pohyb
mÛÏe b˘t prÛbûÏnû monitorován. KdyÏ
jsem prohlíÏel expozici o vlcích v moder-
ním muzeu, BialowieÏi, mûl jsem moÏ-
nost pohovofiit s terénní zooloÏkou
Danutou Doleckou. „Ná‰ t˘m sleduje vlky
jiÏ více jak deset let,“ svûfiila se mi paní
Danuta. „Dvakrát jsem mûla moÏnost
díky telemetrii sledovat úspû‰n˘ vlãí útok
– jednou na laÀ, podruhé na jelena.
VÏdycky jsem si pfiedstavovala, Ïe takov˘
lov musí trvat pomûrnû dlouho.
Vyslídûní, ‰tvanice a nakonec dlouhé
udolávání statného zvífiete. Lovecká prá-
ce vlãí smeãky je v‰ak fascinující. V obou
pfiípadech lov trval velmi krátce, smeãka
pracovala v dokonalé souhfie. Po násled-
ném ohledání dvojí kofiisti jsme zjistili,
Ïe laÀ byla patrnû zcela zdravá. Ve dru-
hém pfiípadû mûl jelen zhojenou zlome-
ninu levé pfiední nohy a byl silnû napa-
den vnitfiními parazity.“
BûlovûÏsk˘ prales v minulosti ob˘vali
medvûdi. V souãasné dobû Ïijí jen v bûlo-
ruské ãásti pralesa. „V na‰í ãásti byli med-
vûdi vyhubeni,“ vysvûtlila mi paní Da-
nuta. „Pol‰tí zoologové a ochranáfii
uskuteãnili pokus medvûda do polského
pralesa vrátit. Pokus se v‰ak nevydafiil:
medvûdi nûkolikrát napadli turisty a lesní
dûlníky.“ MoÏná je jen otázkou ãasu, kdy
medvûd zaãne z Bûloruska migrovat na
polské území. „Prales se zmûnil,“ postesk-
la si Danuta Dolecka, „je protkán cestami
a stezkami a v nûkter˘ch ãástech roku se
v nûm pohybuje znaãné mnoÏství lidí.
V Bûlorusku je pfiíroda urãitû divoãej‰í.“
V národních parcích, rezervacích a chrá-
nûn˘ch krajinn˘ch oblastech, kde se vlci
vyskytují, si ãasto místní obyvatelé, Ïijící
v tûsné blízkosti „vlãích území“, stûÏují
na ‰kody, které predátofii zpÛsobují na
domácím dobytku. BûlovûÏsk˘ prales je
v tomto smûru v˘jimkou. V˘znamn˘ pol-
sk˘ fotograf a spisovatel Wojciech So-
bocijski, pro nûhoÏ je toto území vûãnou
a milovanou inspirací (autor napfiíklad
knih Puszcza Bialowieska = BûlovûÏsk˘
prales a Krainy zubra = Krajiny zubra),
mi nad ‰álkem ãaje fiekl: „Na‰i vlci Ïijí
v pralese a po cel˘ Ïivot Ïijí pod ochra-
nou stromÛ a kfiovinatého porostu.
Nelákají je pole a obydlená místa, a pro-
to ani nenapadají domácí zvífiata. S vlky
nejsou u nás problémy.“
Nastal ãas vyrazit do pralesa. „Zastav!“
zavelel jsem Filipovi u stánku se suven˘-
ry, kdyÏ jsme vyjíÏdûli z BialowieÏi vstfiíc
lesnímu dobrodruÏství. Na stánku se
nabízely místní speciality: ko‰Èata z bfie-
zového proutí, pletená krmítka a dlabané
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budky pro ptáky a – pfiedev‰ím fiezby zub-
ra v‰ech moÏn˘ch (a nemoÏn˘ch) veli-
kostí. „Vlky nemáte?“ zeptal jsem se zkla-
manû fiezbáfie. „Ale nûkde urãitû mám,“
zalovil vousat˘ muÏ v krabicích pod pul-
tíkem. A vytáhl figurku sedícího vlka.
S nad‰ením jsem so‰ku zakoupil do své
vlãí sbírky. Filip se mi sice chechtal, Ïe
vlk musí b˘t asi zkfiíÏen˘ s kolií (pro
huÀatost koÏichu a subtilní a dlouhou
hlavu) a Ïe pr˘ jeho pfiední nohy pfiipo-
mínají z profilu spí‰e nohy bizona, ale
mne to nemohlo rozhodit: snad nám so‰-
ka vlãka pfiinese ‰tûstí… 
Zaparkovali jsme nedaleko proslulé
Cesty královsk˘ch dubÛ. Kdysi zde stáva-
la myslivna kníÏete Witolda i pozdûj‰ího
polského krále Wladyslawa Jagellon-
ského. A je‰tû pozdûji Stará Bialowieza
(po které uÏ není ani památky). Zato se
zde tyãí obrovské a prastaré duby (nûkte-
ré pr˘ pamatují aÏ pût století). KaÏd˘
z památn˘ch dubÛ je pojmenován po
nûkterém z polsk˘ch panovníkÛ (a pa-
novnic) ãi po litevsk˘ch kníÏatech. KdyÏ
jsme zaklonili hlavy do korun pamûtníkÛ
dávné minulosti, právû pfieletoval po
blankytné obloze ãáp ãern˘ – jako by nás
zval do nitra pralesa. 
Pro na‰i náv‰tûvu BûlovûÏského pralesa
jsme zvolili polovici dubna. V té dobû sice
prales neh˘fií v‰emi odstíny zelenû, zato
jsme se vyhnuli místní metle – komárÛm,
jejichÏ invaze v sezonû suÏují nejen turis-
ty, ale pfiedev‰ím lesní zvûfi. Navíc v ãas-
ném jaru je prales „pfiehlednûj‰í“, více
umoÏÀuje pozorování divok˘ch zvífiat,
které je‰tû tolik neskr˘vá hust˘ podrost.
A dluÏno pfiiznat, Ïe fotograf Filip si

pochvaloval dobré svûtlo a kouzelnou
severskou – blankytnou – oblohu. V dobû
na‰í „pralesní mise“ vládly lesním barvám
snûhobílé sasanky. Jsou jich miliony,
a chtû nechtû, i kdyÏ se jim zpoãátku
vyh˘báte sebevíc, po nich musíte nako-
nec ‰lapat. Nikam byste se totiÏ nedosta-
li. Vodní toky, baÏiny a mokfiiska zdobí
zase Ïluté ostrÛvky blatouchÛ.
Pátrání po zubrech a vlcích jsme zahájili

stylovû – ve Vlãí baÏinû (Wilcze bagno).
PrÛstup podmáãen˘m ol‰ov˘m lesem
s mnoha tÛnûmi, moãály a mokfiisky byl
obtíÏn˘. Av‰ak na‰i psi sv˘m nad‰ením
oãividnû signalizovali, Ïe zvûfi je pfied
námi. Záhy jsme narazili na obrovské sto-
py kopyt a – trus. Narazí-li nezku‰en˘
Stfiedoevropan v pralese, h˘ãkan˘ v tele-
vizi zahraniãními pfiírodopisn˘mi doku-
menty, na zubfií lejno, coÏ se mu beze-
sporu bez obtíÏí podafií, s nejvût‰í
pravdûpodobností nabude dojmu, Ïe je
v patách pfierostlému slonovi, ãi spí‰e
mastodontovi. Trus obfiích rozmûrÛ
vzbuzuje respekt. Kolem nás, pfied i za
námi se obfiích „kupiãek“ tyãilo na desít-
ky. Setkání se zubry ve volné pfiírodû
(ostatnû jakoÏ i letmá setkání s losy) urãi-
tû stojí za námahu, promoãené boty
a potrhan˘ odûv. KdyÏ jsme se na chvilku
vymanili z mokfiin a ocitli se na suchém
ostrÛvku s borovicemi, zaãal Fram vzru-
‰enû ãenichat v trávû a pod stromy. Za
chvilku jsme nalezli skuteãnou úrodu
vlãího trusu. Na‰edlá lejna, plná jelení
srsti. Velká koncentrace vlãích v˘kalÛ na
jednom místû svûdãila o tom, Ïe jsme
mimodûk patrnû nalezli oblíbené místo
odpoãinku vlãí smeãky.
Dal‰ího dne jsme se rozhodli prozkou-
mat Vlãí stezku (Wilczy szlak). Zaãíná
u fieky Narewky, která malebnû meandru-
je pralesem a která je rájem bobrÛ.
PoraÏené stromky nejsou k pfiehlédnutí
a kolem bfiehÛ pfiipomínají „alej ‰piãa-
t˘ch kolíkÛ“. Daleká cesta vedoucí prapÛ-
vodním lesem konãí v zapadlé vsi Babia
Góra (kde pr˘ „ìábel dává dobrou noc“)
nedaleko jezera Semianówka. Zahlédli
jsme zubry, vidûli mnoÏství jelení zvûfie,
vypla‰ili spousty jefiábkÛ, pozorovali ãápy
a narazili i na vzácné jefiáby popelavé. Na
stopu po vlcích jsme v‰ak ‰tûstí nemûli.
Teprve veãer jsme dorazili k na‰emu obyt-
nému „buskovi“, nakrmili psy i sebe,
a zatímco já jsem pfiepisoval zápisky
z denních pozorování, vydal se Filip zno-
vu k Narewce na fotografickou v˘pravu
za bobry, jejichÏ aktivita s nastávajícím
‰erem houstne.
Nevím, co nás probudilo dfiíve – zda
varovn˘ ‰tûkot Mishi, nebo nepfiíjemnû
ostré svûtlo, které proniklo do nitra
„busku“ jako svûteln˘ meã bojovníkÛ Lu-
casov˘ch Hvûzdn˘ch válek. Vyhrabal
jsem se ze spacáku a pohlédl na hodin-
ky: pÛlnoc. Budou potíÏe, blesklo mi hla-
vou. A byly… Pfied autem stáli dva pohra-
niãníci (ãlovûk by skoro zapomnûl, Ïe
je‰tû existují), svítili nám do oãí, chtûli
pasy a vysvûtlení. Ale – docela u‰li, i kdyÏ
se Mishovi pranic nelíbili. Zatímco jeden
z nich ‰el vysílaãkou zji‰Èovat, zda nás
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s Filipem nehledá Interpol, dal jsem se
s druh˘m, kdyÏ uÏ jsem musel vymrznout
(jiskfiily hvûzdy, záfiil úplnûk a teplota
klesla pod nulu), do fieãi. „Vy se nebojíte,
Ïe vám va‰e psy zadáví vlci?“ ptal se mû
mladík v uniformû. „Vloni tady bivakova-
la dvojice turistÛ s retrívrem a ráno na‰li
jen krvav˘ obojek.“ Zajímalo mû, zda se
voják uÏ s vlky setkal. „Pfii noãních sluÏ-
bách docela ãasto. Právû tady v okolí Ïije
pûtiãlenná smeãka, vídáme obãas vlky jen
se mihnout ve svûtle svítilny. Ale Ïije tu
i jeden osamûl˘ vlk, ten se mi ukáÏe i ve
dne. Dokonce ke mnû pfiibûhne tak na
pûtadvacet metrÛ, sedne si, pozoruje mû
a zvûdavû nakloní hlavu.“ Îe by si vojá-
ãek vym˘‰lel? Z centrály patrnû pfii‰el
signál, Ïe jsme ãistí, ponûvadÏ se s námi
vojáci rozlouãili a my, promrzlí, mohli
zalézt do spacákÛ.
Brzy ráno vyrazil Filip opût za bobry. Za
chvíli u na‰eho bivaku zastavil off road se
znakem parku. „Dobr˘ den, jsem zoolog
Dariusz Kowalczyk,“ pfiedstavil se sympa-
tick˘ tfiicátník s bíbrem, „pr˘ jste mûli
v noci problémy?!“ Ujistil jsem ho, Ïe je v‰e
v pofiádku. Nato chlapík vytáhl anténu, se
kterou otáãel v‰emi smûry a zároveÀ krou-
til knoflíkem na kouzelné skfiíÀce. „Smeãka
je tak ãtyfii pût kilometrÛ tímhle smûrem,“
ukázal jako „v‰evûd“ do lesa smûrem k Car-
ské lovecké stezce. „Pojìte, ukáÏu vám, kde
byste je mohli brzy ráno snad zahlédnout.“
Vy‰li jsme do lesa a já se snaÏil vr˘t do
pamûti orientaãní body, které budu moci
se ‰tûstím rozeznat i potmû. „Ale moc se
setkáním nepoãítejte, museli byste mít
z pekla ‰tûstí…,“ louãil se se mnou Dariusz.
(Jen pro informaci: existenci toho dÛvûfii-
vého osamûlého vlka, o nûmÏ se zmínil
pohraniãník, mi Dariusz potvrdil. A nedo-
vedl si to vysvûtlit, stejnû jako já.)
Po cel˘ den jsme se pak toulali kolem
Narewky, Filip fotil a já se prohánûl se psy.
Na kutû jsme ‰li je‰tû za ‰era, vÏdyÈ budík
na mobilu jsem musel nastavit na tfietí
hodinu ranní. Típl jsem ho, sotva zabzuãel.
Jenom jsem rychle vyvenãil psy a bohatû je
nakrmil. Byli sice udivení (co páneãek bláz-
ní – taková porce ráno?), ale já potfieboval,
aby byli zticha. Malamuty jsme zanechali
jejich sladké dfiímotû a sami vyrazili do
mûsíãní tmy (záfiil mûsíc v úplÀku) a do
lesa. Asi po tfiech kilometrech jsme byli na
místû a zalezli do kfioví. Filip pfiipravil foto-
aparát s teleobjektivem. Bude to ãekání na
Godota, na vlky, nebo na zázrak? âas se
vlekl, nemohl jsem si zapálit ani d˘mku. Po
chvíli zaãali zpívat ptáci. Obloha nad hol˘-
mi korunami stromÛ bledla a zrÛÏovûla
a koneãnû poãalo svítat. Kolem nás se to
hemÏilo jefiábky lesními, od Narewky znûlo
kukání kukaãky a na svûtlince – dva metry

od nás - potfiásal ocáskem konipas bíl˘.
A najednou – jako by vyrostli ze zemû.
Narodili se snad ze stínu kmenÛ stromÛ?
Stanuli na dohled a zkamenûli mezi sasan-
kami. Jeden, dva, tfii – vlci. Opatrní, podezí-
raví, nedÛvûfiiví… Cvak, cvak, cvak, cvak…
FilipÛv foÈák fiádil jak lehk˘ kulomet.
Normálnû témûfi nesly‰itelné cvakání
„dunûlo“ ránem jako kanonáda. Jak se vlci
objevili, tak i zmizeli. Jak lesní pfielud, pou-
há vidina… „To bylo skvûl˘, co?“ vykoktal
jsem. „Na pytel,“ drtil mezi zuby nespoko-
jenû Filip. Tázavû (a nevûfiícnû) jsem se
k nûmu otoãil. „No, ‰patn˘ svûtlo, dlouhej
ãas… Fotky nebudou nic moc,“ vysvûtloval
mi svoje zklamání Filip. „Tak si je musí‰
pfií‰tû pozvat do ateliéru, chytráku!“ „Ale,
byli nádherní, co?“ dal nakonec prÛchod
pocitÛm Filip.
P. S. Dal‰ího dne jsme sbalili svoje saky
paky a chtû nechtû vyrazili po deseti dnech
k domovu. Louãili jsme se s BûlovûÏsk˘m
pralesem a i s malebn˘mi dûdinkami,
v nichÏ je jedna dfievûnice krásnûj‰í neÏ
druhá, s pravoslavn˘mi kostelíky, postáva-
jícími ãápy a krouÏícími dravci… Zalovil
jsem v batohu a vytáhl dfievûnou so‰ku
vlka. Pohladil jsem neumûlého vlãka a po-
dûkoval jemu i lesním duchÛm. Pfiinesli
nám opravdu ‰tûstí. 
Teì jsme se v‰ak vraceli do civilizace. A uÏ
jsme vyhlíÏeli benzinku s oznaãením spr-
chy. Tu jsme tedy opravdu uÏ oba dva
potfiebovali. (Á propos: Ïádná sláva to sice
nebyla, voda tekla ledová, ale ãlovûk si
zvykne na v‰echno. – KdyÏ musí…)

Jaroslav Monte Kvasnica

Jelení zvûfi tvofií v BûlovûÏském 
pralese 70 procent vlãího jídelníãku
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