
České Budějovice, ČR 

 

JANUÁR 

Pri príležitosti Reprezentačného mestského plesu organizovaného dňa 26. januára 

2008 v priestoroch PKO v Nitre prijali pozvanie aj delegácie z partnerských miest. Mesto 

České Budějovice zastupovala námestkyňa primátora, p. Ivana Popelová. 

 

FEBRUÁR 

Dňa 23. februára 2008 sa uskutočnil Česko-slovenský radničný bál, ktorý sa 

každoročne koná pri príležitosti slovenských dní v Českých Budějoviciach. Mesto Nitra 

zastupoval viceprimátor Nitry p. Štefan Štefek. Na pracovnom stretnutí s primátorom mesta 

České Budějovice p. Thomom a primátorom mesta Plzeň, p. Rödlom sa hovorilo 

o možnostiach spolupráce pri realizácií projektu Nitra kandidát na EHMK 2013 a výmeny 

skúseností pri príprave projektu, nakoľko mesto Plzeň po vzore nášho mesta má záujem 

kandidovať na EHMK  v roku 2015, kedy by mali o tento titul mali súperiť ČR a Belgicko. 

Tohto stretnutia sa zúčastnil aj hejtman Jihočeského kraja p. Jan Záhradník. Na stretnutí 

s námestníkmi primátora p. Popelovou a p. Vodičkom sa dohodlo pokračovanie výmenných 

pracovných stretnutí - stáží, predovšetkým pracovníkov zaoberajúcich sa oblasťou sociálnej 

starostlivosti. Počas slovenských dní sa obyvateľom partnerského mesta prezentovali Divadlo 

A. Bagara v Nitre s hrou 2+2=5 a nitrianske hudobné skupiny Desmod a Horkýže slíže.  

 

APRÍL 

Dňa 3. apríla 2008 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadne prípravy prezentácie 

Jihočeského kraja a Štatutárneho mesta České Budějovice, ktoré sa konalo v nitrianskej 

Synagóge 21. mája 2008. Rokovania sa zúčastnili p. Juraj Novák, vedúci oddelenia CR 

a propagácie mesta – NISYS, p. Sylvia Struhárová, vtedajšia referentka pre styk s médiami 

a p. Katarína Macúchová, vtedajšia referentka pre spoluprácu s partnerskými mestami. Za 

České Budějovice boli prítomní: p. Dáša Lasáková z oddelenia médii Jihočeského kraja, p. 

Dana Dobiášová z odboru rozvoja mesta a cestovného ruchu Magistrátu mesta. Mesto Nitra sa 

podieľalo na tejto prezentácii ako spoluorganizátor. 

Pozvaní hostia na túto akciu boli z radov podnikateľov, organizácií a inštitúcií zaoberajúcich 

sa cestovným ruchom a rozličné médiá. Spoločne s prezentáciou mesta a kraja sa 



prezentovalo aj Jihočeské divadlo. 

 

MÁJ 

Dňa 21.mája 2008 sa v priestoroch Nitrianskej synagógy uskutočnila prezentácia 

Jihočeského kraja a štatutárneho mesta České Budějovice, ktoré bolo pripravené v spolupráci 

s Mestom Nitra za účelom predstavenia možností  a atraktivít CR a investičných príležitostí 

v ich regióne. Primátor mesta Nitra p. Jozef Dvonč privítal  početnú delegáciu, v ktorej 

nechýbali členovia rady Jihočeského kraja ani primátor nášho partnerského mesta Č. 

Budějovice p. Juraj Thoma. Českí hostia kládli veľký dôraz na propagáciu pestrých a 

atraktívnych možností cestovného ruchu. Prezentácia bola smerovaná pre reprezentantov 

mesta a regiónu poslancov mestského a regionálneho parlamentu, investorov, univerzity 

a médiá ako aj pre verejnosť, ktorá sa zaoberá danou problematikou CR. Súčasťou 

prezentácie bola ochutnávka jihočeských špecialít. Máme toho veľa spoločného. Naše mesto 

tak ako aj České Budějovice sú mestami historickými, univerzitnými, veľtržnými. Sú 

najväčšími a ekonomicky najvýznamnejšími mestami a správnymi strediskami v rámci 

svojich krajov. Spolupráca oboch miest je založená na oficiálnych i neoficiálnych  stykoch, 

ktoré prispievajú k regionálnemu rozvoju, a ktoré sú prioritnou výzvou pre obe partnerské 

strany.  

 

JÚN 

V dňoch 5.-13. júna 2008 sa uskutočnila recipročná návšteva pedagógov a študentov 

partnerských škôl v Strednej poľnohospodárskej a veterinárnej školy v Nitre. Na návštevu 

pricestovali pedagógovia a študenti Taufnerovej strednej odbornej školy z Kroměříže 

spoločne s pedagógmi a študentmi Strednej odbornej školy veterinárnej a zemědelskej z 

Českých Budějovíc, pričom sa dohodli na pláne výmen študentov a pedagógov na rok 2008. 

V spolupráci s NISYS bol pre nich pripravený bohatý program, ktorý pozostával z poznávania 

Nitry a blízkeho okolia. (prehliadka mesta vláčikom, arborétum Mlyňany, žrebčín 

Topoľčianky, Drážovský kostolík, poľnohospodárske múzeum atď).  

 

 

JÚL 

6. júla 2008 sa v rámci Dňa priateľstva organizovaného v spolupráci s projektovým 

tímom EHMK 2013 predstavila nitrianskej verejnosti v parku na Sihoti hudobná skupina 



Revival M. Tučného z Českých Budějovíc.  

 

 


