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Co je PIAAC?
Mezinárodní výzkum dospělých zjišťuje
dovednosti, s nimiž se setkáváme 
v každodenním životě (čtení, vyhledávání
informací, využívání počítačů).

MOŽNÁ I VÁS OSLOVÍ TAZATEL TOHOTO VÝZKUMU

ZÚČASTNĚTE SE S NÁMI!

září 2011 – březen 2012

mediální partner

www.piaac.cz
www.facebook.com/piaac.cz

Zelená linka PIAAC: 800 800 878

Podporuji tento výzkum!
Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy

Netradiční stavba nového vzdělá-
vacího centra Zoo Jihlava, pro nějž 
se vžívá označení „PodpoVRCH“, 
byla úspěšně dokončena a slavnostní 
otevření je naplánováno na 11. listo-
padu 2011. 

Centrum PodpoVRCH je určeno 
převážně k realizaci výukových pro-
gramů o zvířatech, přírodě i ekologii 
pro děti, žáky i studenty. Zároveň 
bude sloužit  jako místo pro zájmové 
kroužky, semináře, přednášky nebo 
akce pro veřejnost. Jeho netradiční 
vzhled a vnitřní vybavení vytváří ne-
zvyklé inspirativní prostředí. 

Celá stavba, která je umístěna ved-
le hlavního vstupu do zoo, má vzhled 
kopce porostlého trávou, doplněného 
kamennými a dřevěnými palisádami. 
Sestupná spirálovitá chodba, jež vede 
do hlavního přednáškového sálu, je le-
mována vestavěnými akvárii a terárii. 

Uvnitř vznikly dvě netradiční 
učebny - jedna svým interiérem při-
pomíná pirátskou loď a druhá jihoa-

merickou jeskyni. Pro teraristický a 
zoologický kroužek je připraveno zá-
zemí v laboratoři, která umožní chov 
akvarijních ryb, plazů i savců. 

Stavba probíhala od srpna 2010 a 
vyžádala si investici ve výši necelých 
23 milionů korun, dalších 5,5 mili-
onů korun stálo technické vybavení 
interiérů. Drtivou většinu pokryla 
dotace EU.

Slavnostní otevření nového vzdě-
lávacího centra „PodpoVRCH“ se 
uskuteční 11. listopadu 2011 ve 12 
hodin. 

V průběhu celého odpoledne od 
12 do 16 hodin bude probíhat do-
provodný program (prohlídka cent-
ra, netradiční občerstvení, promítání 
fi lmů, hudební vystoupení skupiny 
Draga Banda). 

V 19 hodin se uskuteční koncert 
skupiny Alison v hlavním sále (vstup 
pro registrované zdarma, na místě 50 
Kč, registrovat se je možné na e-mai-
lu vzdelavani@zoojihlava.cz). 

PodpoVRCH v zoo zahajuje činnost
Dny otevřených dveří centra bu-

dou pokračovat také v sobotu 12. lis-
topadu od 11 do 16 hodin, kdy bu-
de pro zájemce z řad veřejnosti opět 
připravena prohlídka centra, promí-
tání fi lmů a nebudou chybět ani hry 
a soutěže pro děti. 

15. a 16. listopadu od 12 do 16 ho-
din se uskuteční speciální prohlídka 
centra pro učitele s ukázkou nabíze-
ných výukových programů, účast je 
nutno potvrdit na tel. 567 573 730 
nebo e-mailu vzdelavani@zoojihla-
va.cz. -lm-
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