
Pozvánka 

 

Vážený pane Pavle Pacale, 

přátelství mezi Krajem Vysočina a provincií Hubei otevřelo bránu k 

nadějné spolupráci mezi městy Třebíč a Yichang. V roce 2015 navštívil 

hejtman Kraje Vysočina provincii Hubei a následně přijel i do Yichangu. 

Navrhl, aby se města Třebíč a Yichang staly sesterskými městy. V září 

2015 podepsal pan Pavel Pacal, tehdejší místostarosta Třebíče, s naším 

starostou Memorandum o přátelství a spolupráci mezi oběma městy. Od 

té doby mezi sebou města Yichang a Třebíč udržovala těsné vazby. Za 

vaší silné podpory a péče navštívila Yichang v dubnu loňského roku 

delegace učitelů a studentů z Třebíče. V září 2016 pak vyslala 

mezinárodní škola Yichang Tianwen delegaci učitelů a studentů do 

Třebíče na reciproční návštěvu. Učitelé a studenti obou měst tak navázali 

vzácné přátelství, které položilo základy pro spolupráci v oblasti 

vzdělávání a kultury mezi našimi dvěma městy. Věřím, že Mezinárodní 

maratonský závod Yichang International Marathon Competition 2017, 

pořádaný v Yichangu, dále podpoří prohlubující se výměnu v oblasti 

sportu a kultury, posílí dobré vztahy mezi Krajem Vysočina a provincií 

Hubei a prospěje našim lidem. 

Jménem Úřadu pro zahraniční záležitosti města Yichang bych Vás a 

Vaši delegaci rád pozval na návštěvu Yichangu v listopadu tohoto roku, 

cech
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kdy se zúčastníte maratonu Yichang International Marathon Competition 

2017. Na základě našeho memoranda zajistíme několik setkání mezi vaší 

delegací a Úřadem pro sport, Úřadem plánování, podniky, komunitami a 

dalšími příslušnými správními úřady města Yichang za účelem další 

výměny. 

Seznam členů delegace: 

Těšíme se, že se s Vámi v listopadu setkáme u nás v Yichangu. 

 

Se srdečným pozdravem 

Ding Xuhuan 

Ředitel odboru zahraničních věcí 

Jméno Funkce a organizace 

Pan Pavel Pacal Náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, územní 
plánování a stavební řád a Fond Vysočiny, Kraj Vysočina 

Pan Jiří Března Sportovec, trenér, Kraj Vysočina 

Paní Radka Březnová Sportovkyně, Kraj Vysočina 

Pan Ondřej Zmeškal Sportovec, Kraj Vysočina 

Pan Tomáš Nechvátal Sportovec, průvodce, Kraj Vysočina 



 

 

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. 

         Jihlava, Srázná 4306/4 

 

 

Věc :  Doporučení na start v zahraničním závodu 

 

Trenérem Radky Březnové je Jiří Března (narozen 28. 3. 1966). Dlouholetý trenér oddílu triatlonu TJ 
Spartak Třebíč je vedoucí Sportovní centra mládeže (SCM) a Sportovního střediska. Obě centra 
fungují v Třebíči od roku 2007. Jiří Března vychoval tyto medailisty z MČR a reprezentanty ČR (starty 
v evropských pohárech, na ME, MS): Martin Pokorný, Lucie Vaverová, Karel Rymeš, Marika 
Zahradníčková, Klára Březnová, Vítězslav Kučera, Jan Trutna, Radka Březnová, Tomáš Kříž.  

 

                                                                                      

                                                                                                                  Bohumil Novák, předseda 



Krajsky svaz triatlonu Vysocina z.s.

Jihlava, Srazna 4306/4

Vec: Doporucenf na start v zahranicnfm zavodu

Doporucujeme Radku Breznovou (nar. 29.10.1999, oddil triatlonu TJ Spartak Treble) pro zahranicnf

zavod v cfnskem Yichangu. V roce 2017 je jmenovana nejlepsf juniorskou triatlonistkou Kraje

Vysocina. Reprezentovala Ceskou republiku na evropskych zavodech a na zavodech Ceskeho poharu

a na Mistrovstvf CR se pravidelne umfst'uje do 6. mfsta. V zakovske a dorostenecke kategorii

reprezentovala Kraj Vysocina na Letm olympiade deti' a mladeze, kde dosahla mezi devcaty vzdy

nejlepsfho umfstenf.

VJihlave 29.6.2017 Krajsky svaz triatlonu
VYSOCINA z.s.

Srazna 4306/4, 586 01 Jihlava
1C 029 96 570

Bohumil Novak, predseda
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