
 
 
Kdo se v pátek 27.4. dopoledne zadíval na oblohu 

poblíž základní školy, nevěřil svým očím.  Kroužili zde sokol 
stěhovavý, káně lesní, sova pálená  i další exotičtí draví ptáci  
a ještě si na cestu vyzváněli drobnými rolničkami. 

Pro nás – žáky i učitele zručských škol  - to však 
nebylo tak velké překvapení. Jako vyvrcholení  ekologického 
projektu ke Dni země organizovaného každoročně I.Základní 
školou Zruč nad Sázavou  se totiž uskutečnil program  Orli, 
supi, kondoři na škole.  

Zaměstnanci obecně prospěšné společnosti 
ZAYFERUS – BRNO pro nás připravili skutečně nevšední 
zážitek. Děti si mohly prohlédnout naše i cizokrajné dravce, 

poslechnout si odborný výklad o jejich zvyklostech, způsobu lovu i podmínkách, ve kterých 
žijí. Součástí výkladu byla i základní informace o práci společnosti ZAYFERUS, o péči, 
kterou poskytují  zraněným ptákům. Velmi zajímavé bylo vyprávění o výcviku dravců. Celý 
program byl ozvučen profesionální aparaturou, takže všichni účastníci  - bylo nás více než 
500! - mohli vše dobře slyšet.  

 Kvalita nově získaných znalostí byla prověřena krátkým testem, šikovné děti získaly 
odměnu - pexesa s fotografiemi dravých ptáků.  Největší odměnou pro Kamilku Vávrovou ze 
třídy 4.B a Michala Mandelíka ze 7.B jistě bylo, když sami mohli přivolat  na ruku sovu 
pálenou a supa krahujového.  

Celý program nadchl nejen žáky zručských škol, ale také jejich učitele. Skutečně 
chránit přírodu bude ten, kdo ji dobře pozná. Odborný výklad zaměstnanců společnosti jistě 
vyvolal u mnohých účastníků potřebu zabývat se podrobněji přírodou kolem nás, někteří se 
třeba vypraví o prázdninách do parku zámku Žleby nebo Lednice, kde pravidelně probíhají 
přednášky i ukázky letů  dravců pro veřejnost, jiní alespoň navštíví stránky www.zayferus.cz 
a vyhledají si další informace.  

Takže na závěr – program velmi zajímavý, počasí výborné, děti vnímavé a nadšené. 
Jedinou vadou snad je, že se nám na takto zajímavý program nepodařilo získat grant Města 
Zruč nad Sázavou. A tak každé dítě z Mateřské školy Malostranská, Mateřské školy Na 
Pohoří i  I.Základní školy Zruč nad Sázavou zaplatilo vstupné 35 Kč. Může nás potěšit, že 
tyto peníze budou použity na péči o zraněné dravce, aby se mohli vrátit zpět do volné přírody.  
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