
fiírodní národy si jiÏ v dávné minu-
losti pov‰imli, Ïe vlci jsou peãliví
a starostliví rodiãe, ktefií v˘chovû

sv˘ch mláìat vûnují ve‰kerou moÏnou
péãi. Zopakujme si nûkterá fakta, která
jsme jiÏ sice v na‰em seriálu uvedli, ale
která jsou pro tuto kapitolu dÛleÏitá…
Vlci dosahují pohlavní zralosti mnohem
pozdûji neÏ jejich domestikovaní pobrati-
mové – psi (vlãice jsou schopny rozmno-
Ïování ve dvou, vlci ve tfiech letech). Ve
smeãce se rozmnoÏuje pouze vedoucí –
alfa pár, kter˘ má v˘sadní postavení a sto-
jí v hierarchii smeãky nejv˘‰e. Doba fiíje
(myslivci ji naz˘vají kaÀkování) spadá
v Evropû do ledna (kdy se páfií star‰í jedin-
ci) a února (mlad‰í), zatímco napfiíklad
v Arktidû do mûsíce bfiezna. (Vlãí námluvy
by vydaly na samostatnou kapitolu; jsou
zcela odli‰né od „psí pfiímoãarosti“. Lois
Crislerová v knize V arktick˘ch pustinách
uvádí: „Vlci jsou k sobû obráceni tváfií
dokonce i pfii námluvách. Vlk zaujímá pfii
namlouvání opaãné postavení neÏ pes,
kter˘ se pfii námluvách staví zadkem – vûc-
nû a úãelovû. Vlãí námluvy trvají dlouho,
nûkolik mûsícÛ pfied vlastním páfiením.
Vlci se líbají „francouzsk˘m zpÛsobem“,
uvnitfi tlamy, jako to kdysi dûlali sv˘m
rodiãÛm. Je moÏné, Ïe právû jejich zaují-
mání postavení tváfií v tváfi vede k tomu,
Ïe tak citlivû pozorují jeden druhého, Ïe
mají tak siln˘ spoleãensk˘ smysl… Fakt, Ïe
zaujímají v zásadû tohle postavení tváfií
v tváfi, je moÏná u vlkÛ pfiíãinou, Ïe doká-
Ïou b˘t tak veselí a druÏní.“)  Doba bfie-
zosti trvá 61 aÏ 63 dnÛ. Vlãice si pfiipravu-
je noru respektive brloh, kter˘ vyhrabává
pod kofieny stromÛ, pod v˘vraty nebo
v hustém porostu. V Arktidû ãasto vlci
pouÏívají li‰ãích nor, které si upravují pro
své potfieby, nebo si brlohy vyhrabávají
v eskerech (písãit˘ch bfiezích vyschl˘ch
fiek). Vchod do brlohu má prÛmûr pfiibliÏ-
nû pÛl metru. Chodba vede do prostoru
velkého asi 80 x 160 centimetrÛ, kde vlãi-
ce vrhne tfii aÏ deset vlãat. V Evropû se
vlãata rodí v bfieznu a dubnu, jsou slepá
(oãi se jim otevírají po deseti aÏ dvanácti
dnech) a váÏí tfiicet aÏ padesát dekagra-
mÛ. (Vlãí nory mohou b˘t rÛznû dlouhé;
raritou urãitû byla nora v zoologické
zahradû v Brnû: vedla z vlãího v˘bûhu aÏ
daleko pod v˘bûh muflonÛ. DluÏno fiíci,
Ïe vlci chodbu nikdy neprohrabali aÏ
nahoru k muflonÛm, aby si zpestfiili jídel-
níãek.) Nûkteré vhodné brlohy mohou b˘t
vlky vyuÏívány po mnoho vlãích generací.
(Ludvík Kunc ve své knize Z medvûdích
a vlãích brlohÛ uvádí: „…vlci jsou konzer-
vativní a kladou mláìata i do brlohu, kte-
r˘ byl lidmi opakovanû vybrán.“)
V prvním období po porodu vlãat záso-
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„S velk˘m zájmem jsem pozoroval, jak ramenem pfievrátil první vlãe a svrhl
je po svahu dolÛ k doupûti. KdyÏ se vypofiádal s prvním, Àafl druhé vlãe
lehce po tlustém zadeãku, a pak odvedl v‰echna ta mláìata zpût na místo,
jeÏ slouÏilo, jak jsem pozdûji poznal, za hfii‰tû. Nechci do vlãí tlamy vkládat
lidská slova, ale jsem si jist, Ïe se jim nabídl: „Jestli se, haranti, chcete
vydovádût, jsem vám k sluÏbám!“ A byl. Celou hodinu si hrál s vlãaty tak
nad‰enû, jako by sám byl je‰tû mládû. Hráli si na leccos, ale nûkteré hry
byly zvlá‰È dobfie rozeznatelné. Oblíbili si hru na babu, a Albert byl pofiád
baba. Vyskakoval, pfievaloval se a proplétal mezi vlãaty, aniÏ vybûhl
z hfii‰tû, a souãasnû mláìata tak prohnal, Ïe se nakonec vzdala.“

Farley Mowat: Nedûlejte poplach

P

VLČÍ cesta

V období rané
v˘chovy mláìat
zásobuje rodinu
potravou vlk-otec
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buje vlãici masem její druh. Vlãata sají
mléko do ‰estého t˘dne, av‰ak jiÏ asi po
ãtvrtém t˘dnu Ïivota pfiijímají natrávené
maso od otce. Vlãice svá mláìata neo-
pou‰tí, dokud jsou velmi malá a zranitel-
ná. Zásobování je tedy na otci – vlkovi,
kter˘ zásadnû neloví v okolí brlohu. Toto
období je pro vlka nesmírnû nároãné
a vyãerpávající – zásobuje celou svou
poãetnou rodinu. V pfiípadû nebezpeãí
mÛÏe vlãice pfienést mláìata v tlamû na
bezpeãné místo. (Podobná stûhování jsou
podle Farleyho Mowata v arktick˘ch
oblastech obvyklá ãi dokonce jsou pravi-
dlem i v ãase absolutního bezpeãí. V jeho
knize Nedûlejte poplach se doãteme:
„Eskymák mi vysvûtlil, Ïe stûhování vlãat
je v této roãní dobû normální záleÏitostí
kaÏdé vlãí rodiny. Má to pr˘ nûkolik
dÛvodÛ. Pfiedev‰ím: mláìata jsou teì uÏ
odstavena, a protoÏe v blízkosti doupûte
není voda, je nutno je odstûhovat na mís-
to, kde by mohla hasit ÏízeÀ jinak neÏ
matefisk˘m mlékem. Za druhé: doupû je
pro vlãata uÏ malé, sotva se do nûho
vejdou. A za tfietí /a to je snad nejdÛleÏi-
tûj‰í/: je ãas, aby se mláìata rozlouãila

s dûtstvím a zaãala se uãit. „Jsou pfiíli‰ sta-
rá na to Ïít v dífie v zemi, ale je‰tû pfiíli‰
mladá, aby mohla následovat rodiãe,“ tlu-
moãil Mike, co mi Útek vysvûtloval: „Sta-
fií vlci je tedy pfiestûhují na nové místo,
kde je dost prostoru pro vlãata, aby se
mohla pohybovat a uãit poznávat svût
a pfiitom b˘t v bezpeãí.“)
Zvyku vyvrhovat mláìatÛm natrávenou
potravu jsem si nejprve pov‰iml u sv˘ch
fenek alja‰sk˘ch malamutÛ. A byl jsem
z toho ne‰Èastn˘, jako by mûly matky
skonãit smrtí hladem. Staãilo pouhé
Ïadonûní ‰tûÀat a prosebné olizování
koutkÛ – a hned jim potravu vyvrhly. Lois
Crislerová ve své knize V arktick˘ch pus-
tinách pí‰e: „Vlci pfii‰li na jeden biologic-
k˘ vynález – krmení z tlamy. I tohle vede
k zaujímání postavení tváfií v tváfi… Jedna
pfiíjemná stránka vlãího krmení z tlamy je
to, Ïe vlci neradi dávají mláìatÛm zkaÏe-
né maso, ale kdyÏ mají nûjakou ãerstvou

vybranou lahÛdku, tak se nemohou
doãkat, kdy uÏ budou u vlãat, aby jim
mohli dát v‰echno, co mají. To jim vÏdyc-
ky dûlalo radost… Vlãata dávala pfiednost
masu, které jim nosili vlci, pfied masem,
které jsme jim obãas donesli my. Není
divu. To, co dostávala od nich, nebyly sta-
ré kousky, svalstvo, byly to vybrané
pochoutky, které pravdûpodobnû ve
vlãím Ïaludku zvláãnûly. Vlci nûkdy pfii-
ná‰eli malé kompletní partie; ani ne tak
proto, jak jsme byli pfiesvûdãeni, Ïe by to
byly nûjaké zvlá‰tní pochoutky, n˘brÏ
protoÏe byly ‰ikovnûj‰í na ukousnutí: u‰i,
penis, varlata a nûkdy jazyk… Vlãí logika
udûlala na Crise dojem. „Mají ideální zpÛ-

sob jak pfiená‰et maso. V Ïaludku.
Mohou bûhat, vûtfiit a honit cestou zvífia-
ta a nikdo nepozná, Ïe nesou k doupûti
maso.“ Na mne udûlalo dojem, v jak dob-
rém stavu maso bylo; mohlo by klidnû
pocházet z pultu v obchodû. Dovedou
vlci zastavit trávení? KdyÏ pak musel Trig-
ger (pozn. aut. – vlk pfiiná‰ející maso vlãa-
tÛm) jednou nést svÛj náklad pûtadvacet
kilometrÛ, mûla poslední porce, kterou
vyvrhl, hnûdav˘ nádech, ale ostatní maso
bylo je‰tû ãerstvé a ãervené… Vlãata si
velkého vlka nemohla otoãit okolo prstu
úplnû, ale nemûla do toho daleko. Zkrát-
ka vlk si mÛÏe urãit, kolik toho chce
vyvrhnout. MÛÏe vyndat ãást tu a ãást jin-
de podle toho, kde si to chce schovat.
A nûco si mÛÏe nechat v sobû. Trigger
jednou pfii‰el domÛ s mal˘m nákladem.
PfiedloÏil malou hromádku vlãatÛm! Pak
mu zaãal lézt z krku velk˘ kus masa, ale
on ho rychle polkl zpátky. „âítá, Ïe jim uÏ
dal dost,“ fiekl Cris. „Tohle si chce nechat.“
Byli jsme si jisti, Ïe to nebylo proto, Ïe by
dûlal drahoty, ale protoÏe mûl hlad, kter˘
ho dohnal vlãata zkrátit. Bystrozrak˘m
vlãatÛm v‰ak neu‰lo, Ïe je‰tû má. Zhltla
svÛj pfiídûl masa a pak z nûho zaãala
mámit to, co si nechal pro sebe. Podafiilo
se jim to.“
Zvyk vyvrhovat mláìatÛm natrávenou

potravu mají i nûkteré jiné psovité ‰elmy,
o ãemÏ svûdãí úryvek z knihy Nevinné
bestie b˘val˘ch manÏelÛ Hugo van
Lawicka a Jane Goodalové: „Nutkání vyvr-
hovat potravu mláìatÛm je u divok˘ch
psÛ podle v‰eho velmi silné. Ve smeãce
(pozn. aut.: psÛ hyenov˘ch), kterou stu-
doval jist˘ vûdec v kráteru Ngorongoro,
jediná samice po‰la, kdyÏ jejím devíti
mláìatÛm bylo teprve pût t˘dnÛ. Av‰ak
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„V první chvíli jsem nepoznal, co to
je. Tlusté li‰ãí tváfie se ‰piãat˘ma
u‰ima; tûlíãka jako hroudy másla,
kulatá jako tykve; krátké kfiivé noÏky
a nepatrné, do v˘‰e trãící vûtévky
ocáskÛ. Tihle tvoreãkové Ïe by 
mûli nûco spoleãného s vlkem?
Vylouãeno! Náhle mû jedno z vlãat
ucítilo. Zastavilo se (právû chtûlo
svému bratru ukousnout ocas)
a obrátilo ke mnû koufiovû modré
oãi. To, co spatfiilo, je zfiejmû
zajímalo. Pfiestalo se rvát a capalo ke
mnû kolébav˘m, klátiv˘m krokem;
nedostalo se daleko, kousla je náhle
blecha a ono si muselo sednout, aby
se po‰krábalo. V tom okamÏiku,
sotva padesát yardÛ ode mne, zavyl
popla‰nû a varovnû dospûl˘ vlk.
Idylická scéna se zmûnila v paniku.
Vlãata se promûnila v ‰edivé blesky,
které zmizely v temném doupûti.“

Farley Mowat: Nedûlejte poplach

Kanadská vlãice Lupina 
s jedním ze sv˘ch potomkÛ
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Rodinná smeãka: vlevo vlãice Lupina, uprostfied
mladiãk˘ Áres, vpravo nûmeck˘ ovãák Armín

·kola mal˘ch vlkÛ  Díl 6.
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dospûlí samci smeãky se mláìat ujali
sami a den co den se vraceli k doupûti,
aby je nakrmili, aÏ natolik vyrostla, Ïe se
mohla se smeãkou vydávat na lov. Nûkte-
fií zoologové mají za to, Ïe vyvrhování je
reakce na prosebné chování a kviãení ‰tû-
Àat. Ale nemusí to tak b˘t vÏdycky, neboÈ
jsem vidûl psy, ktefií nûkolik hodin pokoj-
nû odpoãívali, a pak najednou vstali, ode-
‰li k hrajícím si nebo odpoãívajícím mlá-
ìatÛm a bez jakéhokoli vnûj‰ího podnûtu
sami vyvrhli maso na zem. JestliÏe nûkte-
r˘ dospûl˘ pes po návratu k doupûti uÏ
vyvrhoval jednou nebo dvakrát, obyãejnû
dá ‰tûnûti za vyuãenou, kdyÏ dotírá je‰tû
o dal‰í potravu, ale je docela pravdûpo-
dobné, Ïe pozdûji vyvrhne je‰tû jednou.
Psi mohou skuteãnû vyvrhovat maso je‰-
tû hodiny po návratu k doupûti.“ 
Vlãata jsou, podobnû jako vût‰ina mláìat
jin˘ch zvífiecích druhÛ, nesmírnû hravá.
Jejich divoké honiãky a neutuchající
zápasy jsou pfiípravou pro Ïivot ‰elem.
Jejich rodiãe a pfiípadnû i dal‰í ãlenové

smeãky mají se hrami vlãat svatou trpûli-
vost. Hry v‰ak nerozvíjejí pouze obrat-
nost a vytrvalost mal˘ch vlkÛ, ale v‰tûpu-
jí jim i zásady komunikace a vûdomí
sociální hierarchie, která je pro jejich spo-
leãensk˘ Ïivot ve smeãce Ïivotnû dÛleÏitá.
Farley Mowat zdokumentoval, Ïe u tund-
rov˘ch vlkÛ z arktick˘ch oblastí pomáha-
jí rodiãovskému páru s v˘chovou vlãat
takzvaní „str˘cové a tety“. Dospívající vlci
se postupnû zaãleÀují do organismu
smeãky, získávají svoje postavení v hie-
rarchii, doprovázejí smeãku pfii lovu
a pozorováním (a omyly) se uãí svému
predátorskému chlebíãku. Vût‰ina mla-
d˘ch vlkÛ zÛstává se sv˘mi rodiãi mini-
málnû do doby své pohlavní zralosti (tedy
do vûku dvou aÏ tfií let). (Uveden˘ model
dospívání není dogmatem: i nûktefií roãní
mladí vlci se mohou od smeãky oddûlit
a Ïít osamûle, nebo se mohou pokusit
o pfiipojení k jiné smeãce; pfiípadnû
s odstupem následovat smeãku rodiãov-
skou. Nejãastûji v‰ak mladí vlci skuteãnû
zÛstávají s vlastní smeãkou dva aÏ tfii
roky.) BohuÏel mnoho vlãat se stáfií jed-
noho roku nedoÏije. Odborníci uvádûjí,
Ïe v Evropû zajde více neÏ padesát pro-
cent mláìat a mnoho dal‰ích mlad˘ch
vlkÛ zahyne v dÛsledku své malé zku‰e-
nosti a pfiesn˘ch mu‰ek lovcÛ. 
Vlci jsou vyhlá‰en˘mi lovci, ov‰em nejsou
jimi „od pánaboha“. Lovu je tfieba se uãit!
Chytání my‰í („my‰kování“) nebo blesko-
v˘ útok na zajíce – je projevem vrozeného
loveckého pudu. Ostatnû toto zvládne
i vût‰ina psÛ. Av‰ak lov velk˘ch zvífiat –

jelenÛ, divok˘ch prasat, jelencÛ, srncÛ,
losÛ, karibu, ovcí tlustoroh˘ch ãi dokon-
ce bizonÛ a piÏmoÀÛ – vyÏaduje loveckou
zku‰enost, dokonale zvládnutou strategii
lovu, vytrvalost, opatrnost, spolupráci
smeãky - a tûchto znalostí nelze nab˘t za
den, za t˘den, ani za mûsíc. Umûní lovu je
tfieba se peãlivû a dlouhodobû uãit
a nechat se vést zku‰en˘mi druhy. Mladí
vlci zaãínají doprovázet svou smeãku pfii
lovu v pozdním podzimu, kdy dosáhnou
hmotnosti pûtadvacet aÏ osmadvacet
kilogramÛ, a jsou tedy jiÏ znaãnû fyzicky
vyspûlí. Ludvík Kunc poukazuje, Ïe
v období odchovu a uãení mlad˘ch vlkÛ
je nesmírnû dÛleÏité, aby smeãka nepfii‰la
o jednoho z rodiãovského páru. „Ztráta
by znamenala rozpad káznû ve smeãce,“
pí‰e v knize Z medvûdích a vlãích brlohÛ
Vladimír Kunc. „Vidûl jsem mnoho pfiíro-
dopisn˘ch filmÛ o vlcích, ve kter˘ch roli
divok˘ch vlkÛ hráli vlci vychovaní ãlovû-
kem. Smeãku fiídí ãlovûk, je tedy alfa
vlkem a celá smeãka se mu podfiizuje.
Nicménû pochybuji, Ïe ãlovûk mÛÏe
vlkÛm nahradit opravdového vÛdce
smeãky. Pokud se káznû t˘ká, tak snad

ano, ale pokud se t˘ká strategie lovu, tak
nikoliv. Vidûl jsem mnoho filmov˘ch
zábûrÛ, kdy si tzv. divocí vlci naprosto
nevûdûli rady jak strhnout laÀ, a kter˘m
zcela chybûlo vlãí sebevûdomí a základní
znalosti techniky lovu. âlovûk je zkrátka
technice lovu nauãit nemÛÏe.“ 
JiÏ fiadu let chová kanadskou vlãici Lupí-
nu mÛj pfiítel Franti‰ek Hrach. V roce
2002 porodila Lupína potomky, které
mûla s nûmeck˘m ovãákem Armínem.
Z vrhu si Franti‰ek Hrach ponechal
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Vlãí disciplína je pfiísná,
ale nikoliv nelítostná.

Odpoãívající mlad˘ vlk

Obraz Matefiské
doupû, olej
americké
malífiky
Marianne
Caroselli
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sameãka – Árese. Îivotu se svou smeãkou
a pozorování jemn˘ch nuancí chování jed-
notliv˘ch zvífiat „obûtuje“ Hrach ve‰ker˘
svÛj ãas. Z pozorování v˘chovy dospívající-
ho Árese mi Franti‰ek svûfiil fiadu zajíma-
v˘ch faktÛ: „Venku na procházce uÏ si celá
rodinka vyzkou‰ela pfiípravu k lovu.
V ohradû uãili Árese oba rodiãe, ale lovnou
zvûfií byla chudák Lupína. Bylo to od obou
„zmetkÛ“ dost tvrdé, aÏ jsem okfiikoval
Armína, aby nebyl hulvát. Vím, je to chyba,
do v˘chovy bych zasahovat nemûl. Právû
teì probíhá období v˘chovy mláìat k lovu,
v˘chovy staré beze zmûny miliony let.
V̆ chovu jsem pozoroval v ohradû, ale pfie-
dev‰ím ve volné pfiírodû. KdyÏ uÏ mûl
nastat lov, na kter˘ upozornil Armín dva-
cet metrÛ pfied námi, Lupína dala pokyn
Áresovi na kfiídle. Poznal jsem, Ïe v divoãi-
nû nerozhoduje, v jakém loveckém posta-
vení se vÛdãí zvífie nachází. KaÏd˘ zbyteãn˘
pohyb, ukvapená zmûna pozice kofiist
vypla‰í a mÛÏe zhatit lov. Armín byl vpra-
vo; ãekal na Lupínu uprostfied, aÏ vyrazí
a potencionální kofiist uvede do pohybu,
aby smeãka mohla vyuÏít momentu pfie-
kvapení. Áres na levé stranû mûl udrÏovat
stádo srnãí zvûfie v uÏ‰ím kruhu. KdyÏ jsem
vidûl tuto souhru, nedivil jsem se, Ïe nej-
lep‰í vojenská komanda svûta se uãí od
vlãích smeãek a Ïe sami sebe naz˘vají
„vlky“, aÈ uÏ to byli Nûmci, nebo Rusové. Já
jsem v‰ak musel loveck˘ zámûr své smeãky
pfiekazit: dal jsem povel Armínovi, kter˘
okamÏitû uposlechl, ale Lupína byla
ne‰Èastná, kdyÏ jsem ji odtahoval a pfie-
mlouval ji, Ïe srneãci chtûjí také Ïít a Ïe oni
mají doma masa dostatek. Cestou domÛ
jsem byl udfien˘, jak se Lupína vzpínala
a stále se mû snaÏila pfiesvûdãit, abych se
s nimi vrátil a lov dokonãil. Jako ãlen smeã-
ky jsem zklamal, a jako ãlovûk jsem jim byl
urãitû na obtíÏ. Bylo mi nad slunce jasnûj-
‰í, Ïe mû má smeãka v tuto chvíli povaÏuje
za blba.“ 
Období dospívání je v Ïivotû mlad˘ch vlkÛ
vysokou ‰kolou v lovu a maturitou spole-
ãenského chování. Vlci se uãí respektovat
jeden druhého, uãí se umûní komunikace
a ovládání „vlãího jazyka a vlãí fieãi“ a uãí se
chápat vlastní postavení ve sloÏitém orga-
nismu smeãky. Ale ani dosaÏení pohlavní
zralosti nezaruãuje vlkÛm, Ïe budou mít
vlastní rodinu. Ludvík Kunc v knize Z med-
vûdích a vlãích brlohÛ pí‰e: „Ale i kdyÏ mla-
dí vlci dospûjí a mohli by zaloÏit rodinu,
brání jim v tom nedostatek teritorií. Prostû
není tolik místa v loveckém teritoriu, aby
kaÏdá vlãice mohla mít mláìata. Pfiemno-
Ïení vlkÛ nad únosnou mez by pro nû zna-
menalo tragédii, zpÛsobilo by hladomor,
neboÈ vlci by se nemûli ãím Ïivit. Proto
musejí nûktefií vlci Ïít v celibátu do doby,

neÏ se na nû dostane teritorium. Také staré
vlãice ãi vlci, ktefií ztratili druha ãi druÏku,
zÛstávají v celibátu. Vlci si tedy nemohou
zakládat domov, jak by chtûli.“
Loveck˘ chlebíãek je tvrd˘: kofiist je ostra-
Ïitá a rychlá s dokonale vyvinut˘mi smysly,
hlad dokáÏe b˘t krut˘ stejnû jako mráz
a zniãující vichr a nástrahy lidsk˘ch lovcÛ
jsou vût‰inou nemilosrdné. PfieÏít a zacho-
vat rod mohou jen ti nejsilnûj‰í, nejzku‰e-
nûj‰í, nejinteligentnûj‰í, nejopatrnûj‰í…
V divoãinû se za chyby platí dvojnásob.
·kola mlad˘ch vlkÛ ãasto sv˘m adeptÛm
reparáty nepovoluje…
P. S. Filozofii v˘chovy mladého vlka s jistou
dávkou básnické licence nádhernû a poe-
ticky vyjádfiil ve své knize âas vlkÛ anglic-
k˘ prozaik William Horwood: „Jimena uãi-
la Aragona a uãila ho vûci, které ostatní
vÛbec neznali, o nichÏ nesnili, které v‰ak
oÏívaly v noãním ‰epotu matky a slabého
vlãete. Uãila ho o hvûzdách a o tom jak
udrÏet smûr. Uãila ho o rostlinách a o léãe-
ní. Vyprávûla mu o uãení a o povinnosti.
O minul˘ch dobách ho uãila, a o budouc-
nosti. O pádu bohÛ a o vlãím utrpení ho
uãila, i o pfiítomnosti. Uãila ho, co vûdûla
o vlãích stezkách, teì skoro ztracen˘ch,
skoro zapomenut˘ch; o vûtru a o tom, jak
vlk musí naslouchat jeho zvukÛm. ProtoÏe
byla pravda, Ïe bohové tfiikrát za Ïivot pro-
mluví k vlkovi ve vûtru, kter˘ ‰eptem,
pokud ho vlk sly‰í a rozumí mu, udûluje
boÏské pokyny, kudy se má v Ïivotû ubírat,
jen on sám. KdyÏ je vlk nesly‰í – a sly‰í je
jen málo vlkÛ, protoÏe vût‰inou nejsou
dobfie pfiipraveni a vûfií jen zpola – potom
uÏ vlk nebude mít dal‰í, tak jednoduchou
‰anci.“ Jaroslav Monte Kvasnica

Vlci ve smeãce milují fyzick˘
kontakt se sv˘mi druhy
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10. mezinárodní výstava
chovatelských a jezdeckých

potřeb

1. - 3. 7. 2005
Brno – Výstaviště 

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1 

647 00 Brno

Tel.: +420 541 152 949

Fax.: +420 541 153 068

e-mail: propet@bvv.cz

www.propet.cz

Největší 
specializovaná
kontraktační 
a prodejní 
výstava v ČR 

Možnost 
přímého nákupu 
chovatelských
a jezdeckých 
potřeb 

23 000 
návštěvníků
ze 17 zemí 

Odborná garance:

Souběžně konané akce:

INTERCANIS
2. – 3. 7.
39. mezinárodní
výstava psů

Intercanis
Agility
1. – 3. 7.
11. ročník
mezinárodní
soutěže psů

1. – 3. 7.
Výstava
ušlechtilých
koní

www.propet.cz
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