
STRANA 22 Sport / aktuality NJR –  KVĚTEN 2018

 Cesta za čistým vzduchem 

 Světový den bez tabáku 

 31. 5. 2018 
 

 Vstup na Bránu Matky Boží zdarma! 9.00–17.00 

Přijďte a podpořte zdravý život bez kouření!

Projekt Zdravé město Jihlava – propagace  
zdravého životního stylu

 Parkán 9.00–15.00  
Měření přítomnosti nikotinu ve výdechu (CO)  
– Poradna pro odvykání kouření – Nemocnice Jihlava

Měření krevního tlaku, % tělesného tuku, BMI

Tvořivé dílničky pro děti  
– Maják – svítí pro vás, z.s. 

Kouření cigaret a jeho následky  
– diskuse s odborníky SZÚ, soutěže  
pro děti, mládež a veřejnost

Informace z oblasti veřejného zdravotního 
pojištění, aktuální benefity a bonusy  
pro klienty – VZP ČR

Balonek pro děti po zdolání „Brány“

pořádá Zdravé město Jihlava
informace: Ing. Soňa Krátká, koordinátorka PZM a MA21, tel.: 565 591 822

e-mail: KOORDINATORMA21@jihlava-city.cz
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 Prostory zvuku a pohybu 

 Milan Adamčiak  |  Milan Grygar 

 16. 5. – 24. 6. 2018 

 vernisáž v úterý 15. 5. 2018 v 17.00 

 
 Dům Gustava Mahlera 
 Znojemská 4, Jihlava 

 út–ne 10–12, 13–18 

 www.mahler.cz 
 facebook.com/mahler.jihlava 

Jihlavská zoologická zahrada se ra-
duje z velmi vzácného odchovu. Dvě 
mláďata tygra sumaterského (Pan-
thera tigris sumatrae) se narodila 28. 
března 2018, tedy přesně v den, kdy 
jejich matka Činta oslavila svoje páté 
narozeniny!

Samice Činta se v Jihlavě narodila 
jako teprve třetí mládě sumaterské-
ho tygra, a to po dvaceti letech od 
jejich prvního odchovu. Mladá tyg-
řice se hned po svém narození stala 
nekorunovanou královnou Zoo Jih-
lava, jejím kmotrem se stal populární 

zpěvák Tomáš Klus, který jí i osobně 
vybral jméno Cinta „Činta“, což v in-
donéštině znamená „láska“.

Otec tygřat, samec Dandys, se na-
rodil v roce 2012 ve varšavské zoo 
v Polsku. V roce 2014 byl přivezen 
do Zoo Brno, kde se zatím, asi i díky 
svojí nezkušenosti, otcem nestal. 
Nyní chovatelé doufají, že úspěš-
né spáření a klidné soužití s Čintou 
bude pro Dandyse výhodou, až se v 
průběhu jara vrátí zpět do brněnské 
zoo, k samici Satu. Martin Maláč,

 tiskový mluvčí zoo

Tygři sumaterští v Zoo 
Jihlava mají mláďata

JIHLAVSKÁ ZOO má vzácný přírůstek. Dvě mláďata tygra sumaterského (Pan-
thera tigris sumatrae) se narodila v březnu. Foto: archiv MMJ


