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Čínské novinářky se zajímaly 
v Třebíči o památky UNESCO, 
turisté z Číny sem míří stále čas-
těji. 

 Antonín Zvěřina

Pět čínských novinářek  z prestižních 
turistických a lifestylových médií nav-
štívilo v minulých dnech Třebíč. Ty 
měly zájem prohlédnout si v kraji mís-
ta s památkami UNESCO. V Třebíči v 
Zadní synagoze je přivítal místostaros-
ta Pavel Pacal, poté následovala pro-
hlídka synagogy, domu Seligmanna 
Bauera a procházka židovským měs-
tem zakončená v bazilice sv. Prokopa.

„Novinářky zaujal židovský talit, což 
je modlitební plášť, který židovské muže 
provází celý život a jsou s ním i pohřbe-
ni. Také předmanželská smlouva, ve kte-
ré jsou popsány povinnosti muže a ženy a 
kterou si vyvěšují na zeď ložnice. Zajíma-
ly se též o židovský způsob stravování,“ 
nastínila Dagmar Juráňová z Informač-
ního centra, která novinářky provázela. 

Při procházce židovskou čtvrtí byly 
novinářky překvapeny z tak úzkých uli-
ček. „Když jsme procházely Blahoslavo-
vou ulicí, vysvětlovala jsem jim, že to byla 
hlavní ulice a tedy největší. Novinářky 
se nad tím  pozastavovaly, protože tako-
vé úzké uličky vůbec neznají,“ doplnila 
Juráňová. 

ČÍNSKÉ novinářky také navštívily v židovské čtvrti dům Selingmanna Bauera.
 Foto: archiv města 

Do Třebíče jezdí stále více turistů z Číny

V průběhu prohlídek a procházky 
si novinářky dělaly poznámky a také 
fotografovaly. Výklad probíhal v ang-
ličtině doplněný překladem do čín-
štiny, který zajistil jejich doprovod 
– ředitel Czech Tourismu Šanghaj 
František Reismüller. Turisté z Číny 
začínají do Třebíče jezdit stále častě-
ji. I proto projevily čínské novinář-
ky zájem podívat se do místa, kte-

ré jejich krajané postupně objevují. 
„Novináře z Číny jsme tu ještě neměli,“ 
konstatovala Juráňová.

Informační centrum je na čínské 
turisty připraveno. Výklady probíha-
jí v angličtině a turisté mají k dispo-
zici texty v čínštině. 

Takzvané press tripy, tedy novinář-
ské návštěvy, jsou skvělým nástro-
jem propagace Třebíče v jiných kra-

jích, státech, dokonce i kontinentech. 
„Nedávno jsme měli v Třebíči novináře 
z Japonska, Kanady i Itálie,“ zdůraznila 
ředitelka kulturního střediska Jaromíra 
Hanáčková. 

Třebíčské památky navštívilo v loň-
ském roce více než 120 tisíc turistů, 
letos se očekává i vzhledem k otevření 
nově zrekonstruovaného zámeckého 
areálu další navýšení počtu návštěvní-
ků. 

Do přílivu čínských turistů se vložilo 
i ministerstvo pro místní rozvoj pod 
vedením třebíčské rodačky, ministryně 
Věry Jourové. Připomněla, že v součas-
né době registruje ministerstvo zhruba 
180 tisíc turistů z Číny za rok.

„Je třeba zintenzivnit i činnosti zastou-
pení agentury CzechTourism v Šanghaji. 
Dále je třeba zrychlit a zpružnit posky-
tování víz k vycestování do České repub-
liky, ideálně zahájit přímé charterové lety 
Praha – Peking a později pravidelnou 
přímou linku. Je také nutné připravit pro-
dukty cílené na čínské turisty, což je úko-
lem cestovních kanceláří,“ konstatovala 
Jourová.

O systému podpory turismu směrem 
z Číny bude ministryně a další zástup-
ci České republiky informovat čínskou 
stranu na konferenci k česko-čínské 
ekonomické spolupráci, která se usku-
teční v Praze na sklonku srpna.

Tiskový mluvčí třebíčské radnice 
Ivan Přibík k poslednímu červenci 
končí. Svoji rezignaci ofi ciálně oznámil 
na tiskové konferenci třebíčské radni-
ce ve středu 2. července. „Tiskové kon-
ference v srpnu, která bude následovat po 
prázdninové přestávce, se již neúčastním,“ 
nastínil.  

Poznamenal, že s přestávkou ve funk-
ci pracoval jedenáct let. Nyní dostal 
nabídku, kterou nechtěl odmítnout. 
Konkrétně se ale nevyslovil. „Musím 
jen zdůraznit, že se s vedením města 
nerozcházím ve zlém a nadále budeme 
spolupracovat,“ informoval. To i z toho 
důvodu, že Přibík bude pro město 
nadále pracovat jako kronikář.

„Možná se občas uvidíme na některých 
z tiskových konferencí, protože kronikář 
musí čerpat z různých zdrojů,“ pozna-
menal Přibík. Ale doplnil, že už nebu-
de sedět za předsednickým stolem, ale 
mezi novináři. 

Třebíčský starosta Pavel Heřman Při-
bíkovi následně poděkoval. „Přeji mu 
hodně štěstí v novém zaměstnání a děku-
ji mu za práci, kterou pro město dosud 
vykonal,“ konstatoval. To samé popřál 
Přibík vedení města. Heřman dodal, že 
město zatím nového tiskového mluv-
čího hledat nebude. „Tuto záležitost již 
ponecháme na vedení, které vzejde z pod-
zimních komunálních voleb,“ naznačil 
starosta Heřman.      -zt-

Mluvčí Ivan Přibík končí

19. ročník soutěže o nejkrásnější 
květinovou výzdobu vyhlásilo měs-
to Třebíč. Do soutěže se může při-
hlásit každý majitel či uživatel domu 
nebo bytu, provozovny, který bude 
mít v době vyhodnocování soutěže 
vyzdobenou fasádu domu živými 
květinami nebo pnoucími dřevina-
mi. Přihlášky je nutné odevzdat do 
pondělí 11. srpna.

Vítěz obdrží čtyři tisíce korun, 
odměna za druhou cenu činí tři tisí-
ce korun, za třetí dva tisíce korun a 
za čtvrté až desáté místo 500 korun. 
Vzhledem k zájmu města na výzdo-
bě domů v historickém centru je 
dále vypsáno zvláštní ocenění ve 
výši až tři tisíce korun pro nejhezčí 
výzdobu domu v městské památko-
vé zóně.

Zvláštní ocenění až tři tisíce korun 
je určeno rovněž pro účastníka s 
nejkrásnější květinovou výzdobou 
v sídlištní zástavbě vícepodlažních 
bytových domů. Další zvláštním 
oceněním až tři tisíce korun bude 
odměněna nejlépe upravená předza-
hrádka. Prémie až tři tisíce korun je 
připravena pro nejlepšího z účastní-
ků, kteří se v letošním roce zúčastní 
květinové soutěže poprvé.

Uvedená výše cen je maximální, 
soutěžní komise má právo ceny pře-
rozdělit s tím, že jejich celková výše, 
to je 24.500 korun, nesmí být pře-
kročena. Prémie a zvláštní oceně-
ní jsou slučitelné s cenami pro 1. – 
10. místo. O termínu předávání cen 
budou soutěžící informováni dopi-
sem.   -zt-

Radnice vyhlásila květinovou 
soutěž již po devatenácté


