
Pořádají výstavu 
o karmelitánech

Galerie Chodba Katolického gymná-
zia Třebíč a Klášter karmelitánů Kos-
telní Vydří pořádají výstavu Karmeli-
táni v Kostelním Vydří. Potrvá v galerii 
do pátku 16. října.    -zt-

Otevřou dveře
Třebíčská expozice Franta se zapo-

jila do Dnů otevřených dveří ateliérů. 
Akce se koná v sobotu 3 a v neděli 4. 
října. Vstupné se neplatí. -zt-

Mistr Franta 
přivezl Osmý den

Do třebíčské galerie FRA NTA se z 
Ostravy vrátila socha Osmý den. Mistr 
ji Třebíči zapůjčil na další rok. „Sochu 
máme od mistra Franty vypůjčenou již 
od loňského prosince, vítá návštěvníky 
hned po vstupu do galerie. Nyní byla dva 
měsíce umístěna na Frantově výstavě v 
Ostravě a domluvili jsme se, že zápůjčku 
prodloužíme o jeden rok,“ popsal cestu 
Osmého dne radní Pavel Heřman.  -zt-

Otevřou nové 
středisko

Slavnostní otevření nového síd-
la středisek sv. Anežky a sv. Zdislavy 
spojené s požehnáním prostor bisku-
pem Vojtěchem Cikrlem se uskuteč-
ní v pondělí 12. října od 12.30 hodin 
v ulici Gen. Sochora v Třebíči. Násle-
duje představení terénních služeb – 
ošetřovatelské, pečovatelské, osobní 
asistence i domácího hospice a pali-
ativní ambulance. Zájemci si mohou 
prohlédnout celou budovu.  -zt-

PRVŇÁČCI NA PŘECHODECH. V rámci Evropského týdne mobility se učili přes ulici přecházet třebíčští prvňáčci. Ve středu 
16. září to byly děti ze Základní školy Týnská, o den později ze Základní školy Bartuškova. Na snímku žáci Základní školy 
Týnská s Lucií Šerkovou, manažerkou prevence kriminality a protidrogovou koordinátorkou městské policie.
 Foto: Antonín Zvěřina

Čína. Co si pod tímto 
pojmem představit? Komunis-
mus? To asi především. Násled-
ný rozhovor je s člověkem, 
který si na tuto zemi poopravil 
názor. Proč? Protože měl mož-
nost tuto zemi navštívit. Mís-
tostarosta Třebíče Pavel Pacal 
(Pro Třebíč). 

 Antonín Zvěřina

Čím se návštěva Číny vyznačova-
la?

Vychází ze strategie České republi-
ky, kdy tam prezident Miloš Zeman 
navázal kontakty. Podepsal základní 
dokumenty o spolupráci mezi obě-
ma republikami. V červnu navštívilo 
vedení Kraje Vysočina plus podnika-
telé, Krajská hospodářská komora, 
v Číně provincii Hubei. 

Kraj podepsal memorandum o spo-

Pacal: Čína mě překvapila organizací

lupráci a navázal partnerství. Při této 
návštěvě projevili zástupci provincie 
Hubei, respektive druhého největší-
ho města Yichang, zájem o navázání 
kontaktů s nějakým městem v rámci 
kraje. 

Hejtman Jiří Běhounek navrhl, když 
se jedná o druhé největší město v pro-
vincii, druhé největší město na Vyso-
čině, kterým je Třebíč. My jsem tak 
byli zástupci města Yichang oslove-
ni a reagovali jsme, že si spolupráci 
dokážeme představit. 

Město Yichnag nás pozvalo do Čí-
ny jednak proto, abychom partner-

ství stvrdili, a jednak využili toho, 
že se v tomto čínském městě kona-
la mezinárodní konference ohledně 
vodní elektrárny Tři soutěsky, která 
se nachází na katastru města. To nám 
uhradilo veškeré pobytové náklady a 
my tato pozvání využili.

Byla cesta do Číny náročná?
Letěli jsme poměrně dlouho. V té 

době přímá linka mezi Čínou a Čes-
kou republikou neexistovala, díky 
návštěvě prezidenta v Číně začala 
fungovat na trase Peking – Praha až 
23. září. A od října začne sloužit ces-
tujícím linka Šanghaj – Praha.     

My jsem ještě museli letět přes 
Moskvu, kam se nám podařilo najít 
spoj s délkou trvání necelé tři hodi-
ny. Tam následovala dvouhodino-
vá pauza a následně jsme letěli osm 
hodin do Pekingu. 

(Pokračování na str. 8)

Pavel
Pacal


