STRANA 6

Události měsíce

TĚLOCVIČNA POD ŠIRÝM NEBEM. Jihlava má hřiště pro tzv. workout, tedy
pro cvičení s váhou vlastního těla a pod širým nebem. Najdete ji ve sportovně relaxačním areálu Český mlýn, s plochou 90 m2 a 33 stanovišti patří k největším
hřištím svého druhu v republice.

TAPÍŘÍ MLÁDĚ V ZOO. Ani na podzim se v jihlavské zoo nepřestávají rodit
nová mláďata. Pořádně rušno je právě teď v rodině tapírů jihoamerických (Tapirus terrestris), kde se narodil malý tapíří kluk. Jeho rodiči jsou dvanáctiletý samec
Venoušek, pocházející ze Zoo Norimberk v Německu, a třináctiletá samice Vanesa, která se narodila v Zoo Jihlava. Společnost mladé tapíří rodině dělá zkušená
dvacetiletá samice Charlota, která je maminkou Vanesy a tedy babičkou malého
tapířího samce.

ŽÁCI VYSADILI MAGNOLII. Žáci Dušan Valenta a Tomáš Menšík zasadili před
ZŠ T. G. Masaryka v Žižkově ulici v Jihlavě, za asistence primátora města Rudolfa Chloupka před zraky studentů 7.B, magnolii. Třída se zapojila do projektu
„72 hodin“ , který představuje tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR
konaly již po čtvrté.
Foto: Tereza Hajnová
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MISS PRINCESS OF THE WORLD V RÁJI. Služby města Jihlavy, které provozují Vodní ráj v Jihlavě, poskytly krytou část bazénu k relaxaci a vodním radovánkám vítězkám soutěže Miss Princess of the World. Krásky si tak s nadšením
vyzkoušely jízdu na tobogánu, divokou řeku, perličková lůžka, vířivku, saunu,
páru, potápění, podvodní soutěže a nesmělo chybět ani veselé focení s maskotem
mývalem Ondrou.

DIAMANTOVÁ SVATBA. Manželé Josef a Jiřina Vernerovi z Jihlavy oslavili koncem října diamantovou svatbu. Mají dvě děti a dvě vnoučata a přes léto tráví společný čas na chatě. K šedesáti letům společného života jim popřál oddávající Josef
Kodet.

STÁTNÍ SVÁTEK. Již po naší uzávěrce se konal vzpomínkový akt ke Dni vzniku
samostatného Československého státu u památníku T.G. Masaryka.
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