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Najviac mu dalo zabra! bratislavské
Staré Mesto, na ktorom pracoval 3 mesiace.

Miroslav vytvára aj  mapy zahrani"n#ch miest.

Nádherná scenéria hory Butkov
v Strá$ovsk#ch vrchoch pri obci Ladce.

V!bratislavskej zoo zomrel 
jeden z!vl"ích mu#ketierov

Bol !lenom ve"kej zvieracej 
rodiny, ktorou sa p#$i brati-
slavská zoo. Poh"ad na svor-
ku eurázijsk#ch vlkov, ktoré 
dostali mená po 4 mu$ketie-
roch, si nenechal ujs% &iaden 
z' náv$tevníkov. Trápenie 
s'chorobami a'smutné konce 
v$ak neobchádzajú ani zvie-
ratá. „Amis, brat Pontosa, 
Dogosa a'D´Artacana musel 
by% pre agresívne nádorové 
ochorenie uveden# do euta-
názie,“ uviedla hovorky(a 
bratislavskej zoo Zuzana 
Chalupová.  Aj ke) heslom 
$tyroch mu$ketierov je: „Je-
den za v%etk#ch, v%etci za jed-
ného“, Amisovi jeho bratia 
pomôc% nemohli. „Pred krát-
kym !asom sme si v$imli 
najskôr zmeny v'správaní, 
Amis bol obozretnej$í 

a' ustráchanej$í ako ob-
vykle,“ prezradila Chalupo-
vá. Ako doplnila, slab$ie pri-
jímal potravu a'mal nepriro-
dzené dr&anie !e"uste. Po vy-
$etrení mu boli nasadené 
protizápalové lieky,“ uviedla 
s't#m, &e urobili v$etko, !o 
bolo v'ich silách, av$ak agre-
sívnu formu nádoru u& ne-
bolo mo&né vylie!i%. Vl!í bra-
tia sú u& star$í, majú takmer 
12 rokov. Smr% je prirodze-
nou sú!as%ou &ivota. Odchod 
ktoréhoko&vek ná%ho zviera!a 
v%ak v$dy nesieme !a$ko. 
Amis, bude% nám ch#ba!,“ 
sprostredkovala pocity v$et-
k#ch. Ako vysvetlila, vlky sú 
inteligentné zvieratá so zlo-
&it#m sociálnym spôsobom 
&ivota, bohat#m na vzájom-
nú komunikáciu. 
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BRATISLAVA - Jeden za v%etk#ch, v%etci za jedného! Jed-
ného zo 4 vl"ích mu%ketierov Amisa museli pre  agresív-
ne nádorové ochorenie nav$dy uspa!! 'ivot v(bratislav-
skej zoologickej záhrade (zoo) priná%a krásne príbehy, ale 
i(smutné konce. Jedn#m z(nich je aj tento, ke) nerozlu"ná 
svorka vlkov eurázijsk#ch pri%la o(jedného svojho "lena. 
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Amisa museli 
naveky uspa$!

V zoo zostali
u$ len tri
exempláre
tohto vlka.

Vlky sú  milá"ikmi
náv%tevníkov. 


