
České Bud ějovice, Česká republika 
 
 
Na základe dohovorov z minuloročnej konferencie partnerských miest, konanej 
v Nitre sa realizoval recipročný projekt spoločnej propagácie partnerských miest na 
výstavách cestovného ruchu doma i v zahraničí.  
Partnerské mesto České Budějovice sa v dňoch 26.-29. januára 2006  zúčastnilo ako 
spoluvystavovateľ mesta Nitra na výstave Slovakiatour v Bratislave.  
Recipročne sa mesto Nitra prezentovalo ako spoluvystavovateľ  v stánku České 
Budějovice v dňoch 8.-11.marca 2006 na medzinárodnej výstave cestovného ruchu 
v Berlíne. 
 
 
 
 
Dni slovenskej kultúry 2006  
Termín:   14.-16.2.2006  
 
Účastníci:   Katarína Macúchová, referent pre partnerskú spoluprácu  

Mariana Záturová, referent pre kultúru 
Margita Raškovičová – referent pre ekonomiku 
Ľudmila Synaková – šéfredaktor mesačníka NITRA 

 
Cieľom návštevy boli Dni slovenskej kultúry, kde naše mesto participovalo na 
projekte „Fotografie v kaviarňach“, v rámci ktorého ponúklo  2 výstavy  
Skrytá krása Zobora – výstava fotografií prírody od Jaroslava Košťála  
Ľudia v meste – výstava prác študentov Katedry výtvarnej výchovy UKF v Nitre.  
Výstavy v kaviarňach budú trvať do 9. marca 2006.  
 
V Českých Budějoviciach delegáciu privítal námestník primátora Českých Budějovíc 
p. Juraj Thoma. 
Počas návštevy sa uskutočnili pracovné stretnutia podľa odborného zamerania 
členov delegácie:  
- p. Ľudmila Synaková sa v partnerskej redakcii „Noviny českobudějovickej radnice“ 
stretla so šéfredaktorkou p. Ivanou Píhovou. Dohodli sa na spolupráci, ktorá sa bude 
týkať informovania o dianí v partnerskom meste a výmeny  príspevkov.  
- p. Mariana Záturová rokovala s p. Ivou Sedlákovou, vedúcou oddelenia kultúry, 
ktorej predstavila náčrt programu Dní českej kultúry pripravované v tomto roku po 
prvý krát v Nitre.  
Hovorili o možnostiach účasti českobudějovických umelcov na tejto udalosti 
a navzájom sa informovali o ďalších pripravovaných kultúrnych aktivitách v tomto 
roku.  
-p. Margita Raškovičová a p. Katarína Macúchová sa počas svojej návštevy stretli 
s koordinátorom partnerskej spolupráce p. Janom Machulom a p. Dagmar Kopalovou 
prejednali plán aktivít partnerskej spolupráce na rok 2006 a vymenili si skúsenosti 
v oblasti tvorby plánov a realizácie jednotlivých výmen vrámci partnerských výmen.  
Na ďalšom stretnutí s p. Dagmar Baumrukovou, vedúcou odboru rozvoja cestovného 
ruchu sa oboznámili s prípravou marketingových plánov a nových produktov v oblasti 
CR, fungovania a činnosti informačného centra.  



V rámci programu Dní slovenskej kultúry sa delegácia ďalej zúčastnila v Zlatom 
dome európskej kultúry na otvorení výstavy fotografií Andreja Bána s názvom Iné 
Slovensko.  
 
 
 
4.-7.5.2006 - Dni českej kultúry v Nitre 
 V termíne 4.-7.mája 2006 sa v Nitre konali Dni českej kultúry. V spolupráci s našimi 
partnerskými mestami České Budějovice a Kroměříž bolo pripravených množstvo 
kultúrnych, športových a spoločenských udalostí. Mesto České Budějovice podporilo 
túto novo vznikajúcu tradíciu vystúpením swingovej kapely JAZZZIKA v reštaurácii 
Átrium.  
V spolupráci s reštauráciami na pešej zóne sa uskutočnili Dni českej a moravskej 
kuchyne.  
 
Na pozvanie primátora mesta Nitry pricestovali v dňoch 4. a 5. mája 2006 na 
oficiálnu návštevu p. Miroslav Tetter, primátor mesta České Budějovice a p. Vlasta 
Bohdalová, námestníčka primátora pre kultúru, šport, zdravotníctvo a sociálne 
záležitosti. Spolu s predstaviteľmi mesta Nitra a Kroměříža absolvovali bohatý 
kultúrny a spoločenský program.  
 
Pripravovaný volejbalový turnaj junioriek O Pohár primátora mesta Nitry s účasťou 
českobudějovických volejbalistiek sa v rámci podujatia Dni českej kultúry v Nitre 
nakoniec  neuskutočnil z dôvodu nedostatočného počtu družstiev. Podujatie 
podobného charakteru sa uskutoční v náhradnom termíne na jeseň tohto roku.  
 
 
4.-5.7.2006 – návšteva primátora ČB počas slávností Nitra, milá Nitra 
Na pozvanie primátora mesta Nitra sa pricestoval v dňoch 4.-5. júla 2006  pri 
príležitosti mestských osláv Nitra, milá Nitra na oficiálnu návštevu, primátor mesta 
České Budějovice, p. Miroslav Tetter s manželkou.  Spolu s predstaviteľmi mesta 
Nitra a s predstaviteľmi ostatných pozvaných partnerských miest sa zúčastnili 
kultúrnych podujatí konaných v rámci mestských slávností v Nitre.  
 
 
 
 
 


