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Malá Africká Konference v jihlavské zoo

Nejlevnější výlet do Afriky nabízí jihlavská zoo! 
Můžete zde nejen navštívit unikátní africkou ves-
nici Matongo s ostrovem lemurů, lagunou plame-
ňáků a dalšími expozicemi afrických zvířat, ale i 
originální africké výstavy soch a obrazů.

Jihlavská zoologická zahrada zkrátka žije Af-
rikou. O tom svědčí i letošní projekt s názvem 
OKUHEPA AFRIKA  („Děkujeme, Afriko“), je-
hož vyvrcholením bude Malá Africká Konference, 
která se uskuteční pod záštitou primátora města 
Jaroslava Vymazala a velvyslankyně Jihoafrické re-
publiky paní Celie-Sandry Botha ve dnech 7.–9. 
září 2012.

Již sedmý ročník tohoto setkání všech milovníků 
afrického kontinentu nabídne celou řadu besed, 
promítání i dalších aktivit týkajících se Afriky.

Nepropásněte promítání snímku renomovaného 
českého dokumentaristy Martina Marečka Pod 
sluncem tma, který získal hned tři ocenění na fes-

tivalu dokumentárních fi lmů v Jihlavě. Promítat se 
bude v pátek 7. září ve vzdělávacím centru Podpo-
VRCH (vedle hlavní pokladny u parkoviště zoo) v 
10.00 a v 18.00 hodin. Po dopoledním fi lmu bude 
následovat beseda s autorem. Vstup na promítání 
je ZDARMA.

V sobotu 8. září v 9.30 si nenechte ujít slavnost-
ní zahájení Malé Africké Konference za účasti ře-
ditelky Zoo Jihlava, primátora města Jihlava a vel-
vyslankyně Jihoafrické republiky. 

Následovat bude celá řada besed, přednášek a 
promítání ve dvou blocích – je jen na vás, zda se 
rozhodnete navštívit promítání o tom, jak se žije 
českým nosorožcům v Africe nebo besedu ředi-
tele pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka 
s názvem „Cesta k toulavému autobusu“ ve vzdě-
lávacím centru PodpoVRCH, nebo budete raději 
cestovat do Keni – země kontrastů, na Madagas-
kar nebo od severu k jihu Namibie v klubovně 

zoo. Průvodci vám budou zkušení cestovatelé, fo-
tografové i zoologové.

Přesný program bude včas k dispozici na www.
zoojihlava.cz

Vyvrcholením sobotního programu bude diva-
delní představení Oheň na hoře - pět etiopských 
moudrých příběhů v podání divadla Cylindr – za-
čátek ve 20.00 hodin v africké vesnici Matongo. 
Pro registrované účastníky konference vstup zdar-
ma.

V neděli 9. září čeká všechny návštěvníky dopro-
vodný africký program v areálu zoologické zahra-
dy – výstavy, workshopy a promítání fi lmů v cent-
ru PodpoVRCH.

Registrační poplatek je 100 Kč (v ceně je také 
vstupné do Zoo Jihlava 8. a 9. září 2012)

Rezervace míst na telefonním čísle: 567 573 770 
nebo na e-mailu: info@zoojihlava.cz

 Těšíme se na vás!

VYVRCHOLENÍM projektu OKUHEPA AFRIKA  (Děkujeme Afr iko) bude Malá Afr ická Konference ve dnech 7. až 9. září v areálu jihlavské zoo. 
 Stránku připravil –lm-

SOUČÁSTÍ minulých ročníků Malé Afr ické Konference byla kulturní vystoupení umělců, letos tomu nebude jinak.


