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Čínské rodiny se k třebíč-
ským dětem chovaly jako 
ke svým.

 Antonín Zvěřina

Dvanáct dětí z osmých tříd třebíč-
ských škol, šest pedagogů a zástupce 
města navštívili v dubnu Čínu. Jedna-
lo se o výměnný studijní pobyt s dět-
mi z čínského města Yichang. Městu 
Třebíč se podařilo v loňském roce s 
tímto městem v provincii Hubei na-
vázat partnerskou spolupráci.

„První dva dny strávily děti s dopro-
vodem v Pekingu, kde pro ně partner-
ská škola z Yichngu připravila pro-
gram,“ přiblížil místostarosta Pavel 
Pacal. Prohlédly si Zakázané město, 
části metropole a také Velkou čín-
skou zeď. 

Následovala letecká cesta přímo do 
Yichangu, kde se účastníci z Třebíče 
rozhodně nenudili. „V dopoledních 
hodinách se naše děti účastnily vyučo-
vání v tamní škole. Vyučuje se tam an-
glicky,“ poznamenal Pacal. 

Učily se znaky
Děti se seznámily nejen s hodina-

mi angličtiny, ale navštívily i hodiny 
tělesné výchovy. Absolvovaly rychlo-
kurz kaligrafie, kde se učily malovat 
čínské znaky. Psaly názvy jako Tře-
bíč, svá vlastní jména. 

V odpoledních hodinách čas trávily 
přímo v rodinách, kde během pobytu 
bydlely. „Podle reakcí dětí se o ně sta-

raly jako o vlastní. Každá rodina při-
pravila individuální program,“ nazna-
čil Pacal.  

Třebíčští účastníci zájezdu si pro 
své nové kamarády připravili pásmo 
o Třebíči. Ti jim zase představili čtyř-
milionové město Yichang a Čínu. „Se-
šli se i na obrovském jahodovém poli, 
kde společně sbírali tyto plody,“ podo-
tkl Pacal. 

Absolvovali několik společných ve-
čeří, kde bylo k dispozici tradiční 
čínské jídlo. „Musím děti pochválit, 
protože všechny doma poctivě natré-
novaly práci s hůlkami, čímž velice po-

těšily hostitele,“ poukázal Pacal. 
Také čínští hostitelé se snažili ev-

ropským dětem zpříjemnit pobyt a 
připravili jim například křidýlka a 
hranolky. „Mám radost, že se vše po-
dařilo zvládnout bez sebemenších 
problémů,“ netajil Pacal. Některé ro-
diny se dokonce s třebíčskou delega-
cí přijely rozloučit až na letiště. 

Pacal připomněl, že čínské děti při-
jedou na přelomu září a října do Čes-
ké republiky, do Třebíče. „Už nyní pro 
ně připravujeme program. Například 
v této části Číny vůbec nevědí, co je 
to led, lední hokej. Takže si vyzkouší 

bruslení či hokejovou výstroj,“ nastí-
nil Pacal.

Angličtina nezbytností 
Na čínských školách se tedy děti učí 

anglicky. „Je to přirozené. Chápou, že se 
jen těžko zbytek světa bude učit jejich 
řeč, což je velice komplikované. Anglič-
tinu proto berou jako něco naprosto ne-
zbytného,“ vysvětlil Pacal.  

Místostarosta připomněl, že do Tře-
bíče se chystá i velká slupina čínských 
podnikatelů. Pokud jde o turistický 
rozvoj, považuje všechny tyto aktivity 
za zárodek spolupráce, ale před Třebí-
čí je ještě řada kroků.

„Už při své první návštěvě jsem zjistil, 
že v mnoha oblastech je v Číně tvrdší ka-
pitalismus jak u nás. Zřízení je tam tako-
vé, jaké je. Do toho zasahovat nechceme, 
nemáme takovou ambici,“ poznamenal 
Pacal.

Myslí si, že díky tomu, že Číňané za-
čínají komunikovat s evropskými stá-
ty, i s dalšími státy, začne se šířit demo-
kracie i tam. „Vše záleží na nich, ale i my 
k tomu nepatrným zlomkem přispívá-
me. Nejhorší ze všeho by byla izolace,“ 
dodal místostarosta Pacal.

Náklady na cestu uhradilo město Tře-
bíč a podporu přislíbil i Kraj Vysočina. 
Spoluúčast rodičů studentů byla mini-
mální. Hostující strana zajistila studen-
tům ubytování, stravu a náklady spo-
jené s některými fakultativními výlety. 
Podmínkou cesty byl souhlas rodičů s 
vycestováním dítěte a následné přijetí 
čínského studenta do rodiny.
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V Číně třebíčské děti mluvily anglicky

Hledají dopravce
Výběrové řízení na provozovatele 

město Třebíč pravděpodobně vyhlásí 
v polovině května, pokud vše schválí 
zastupitelstvo města. Místostarosta Pa-
vel Pacal přepokládá, že se tato záleži-
tost nedotkne v zásadní míře jízdního 
řádu. Bližší podmínky sdělovat nehod-
lá, bylo by to v rozporu se zákonem. 

Starosta Pavel Janata uvedl, že pod-
mínky budou velice obecné. „Nechceme 
zabíhat do nějakých přílišných podrob-
ností,“ upozornil.       -zt-

Další místa 
prošla opravou

Začátkem měsíce dubna zajistili 
pracovníci odboru dopravy a komu-
nálních služeb další opravy ve městě 
a v místní části. 

Pro starší obyvatele domova pro 
seniory na Koutkově ulici je nyní 
snazší vyjít si na procházku do příro-
dy k rybníku Zámiš, a to i na invalid-
ním vozíku. 

Pěšina, vedoucí k zadní části do-
mova pro seniory v šířce 1,2 metry je 
nyní zpevněná štěrkem a prosívkou 
a zahutněna.

Dalšími opravami prošly chodníky 
v průchodu z Komenského na Karlo-
vo náměstí a na Masarykově náměstí 
v parku před gymnáziem. Tady byly 
odstraněny lokální poruchy na chod-
níku a pro pohodlnější chůzi také 
zmenšený oblouk, který ohraničuje 
trávník. 

Na zastávce v Pocoucově směrem 
na Velké Meziříčí přibyla cestujícím 
lavička pro pohodlnější čekání na 
autobus.  -zt-


