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ÚVOD 
 

 

 

 Regionální časopisecká bibliografie „ZNOJEMSKO V TISKU“ obsahuje 
výběr článků o Znojmě a znojemském regionu, uveřejněných v příslušném roce     
v denním a periodickém tisku. 
 
 Články, zabývající se problematikou celého regionu nebo jeho větší části, 
jsou zařazeny do oddílu Znojemsko. Články, týkající se Znojma a nejbližšího 
znojemského okolí, jsou zařazeny do oddílu Znojmo. Pokud jsou uváděny články, 
týkající se širšího území jižní Moravy, příp. České republiky, obsahují vždy 
podstatné údaje o znojemském regionu nebo některé jeho části. 
 
 Články, zařazené v oddílech Znojemsko a Znojmo jsou dále, pro lepší 
orientaci, rozděleny tematicky, podle nejvíce frekventovaných oblastí lidské 
činnosti v regionu. 
 
 V dalším oddílu této bibliografie, Obce znojemského regionu, jsou články, 
věnované problematice jednotlivých obcí. Řazení záznamů je zde abecední, 
pořadatelem je název obce.  
  

Pro mnohostrannější využitelnost je bibliografie doplněna rejstříkem 
významných osobností, majících jakýkoli vztah ke Znojemsku a rejstříkem 
institucí, organizací a podniků, působících na území regionu. Je zde k dispozici i 
seznam excerpovaných periodik. 
 
 Vzhledem k tomu, že tato bibliografie je pouze výběrová, nemůže 
obsahovat vše, co bylo o znojemském regionu v příslušném roce v periodickém 
tisku napsáno. Šíře jejího záběru je však dostatečná k tomu, aby poskytla více 
než základní orientaci v dané tematice. 
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ZNOJEMSKO 
 
 

Př í roda: 
 
 
1)  EISENBRUK, Jiř í  
Loni nejtepleji / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 2 (8.1.2008), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - meteorologie - teploty - 2007 - zhodnocení 

 
2)  DUCHÁČKOVÁ,  Pavla  
Nejvíc chráněných míst bude na jihu Moravy / Pavla Ducháčková. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 18 (22.1.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - chráněná - místa - seznamy - Natura 
2000 

 
3)  VACULOVÁ, Helena 
Aby jim voda netekla do města : stát má připravené miliardy na protipovodňová opatření / Helena 
Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 25 (30.1.2008), s. 2, Jižní 
Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - povodně - protipovodňová ochrana - 
opatření - přípravy 

 
4)  SMOLA, Vojtěch 
Turisté pozor, v Podyjí se kácí : Správa národního parku v těchto dnech likviduje nepůvodní 
dřeviny / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 38 
(14.2.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí - dřeviny - kácení - Správa 
Národního parku Podyjí 
 

5)  JM 
Varoáza hubí včely, na Jiřicku hrozí mor / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 8 (18.2.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - včelaři - včelstva - včely - nemoci - mor - včelí mor 

 
6)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Emma: bez proudu zůstalo dva tisíce rodin : vichřice Emma se v sobotu prohnala Znojemskem / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 53 
(3.3.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - katastrofy - vichřice - Emma - škody 

 
7)  MOŠTĚK, Mart in  
Vichřice škodila v lesích, i u silnic : vichřice Emma polámala hlavně smrky, kácela i značky / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 54 (4.3.2008), s. 3. 

dtto:  
MASK. Emma potrápila celý region. Zrcadlo. 7.3.2008, roč. 7, č. 
5, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - katastrofy - vichřice - Emma - škody 
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8)  MM 
Škody po vichřici jsou vyšší, než loni / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 59 (10.3.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Emma: Čtyři stovky ohlášených škod. Znojemský týden. 10.3.2008, roč. 8, č. 11, s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - katastrofy - vichřice - Emma - škody - nárůst 

 
9)  CHAF 
Vichřice Emma řádila / chaf, doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 10 (3.3.2008), s. 1, 2. 

dtto: 
EIS. Znojemsko ničila Emma. Znojemsko. 4.3.2008, roč. 18, č. 10, s. 1,13. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - katastrofy - vichřice - Emma - škody 

 
10)  SMOLA, Daniel  
Týden po Emmě: v lese hrozí kůrovec / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 60 (11.3.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - katastrofy - vichřice - Emma - následky - škody 
 

11)  SMOLA, Daniel  
V Národním parku Podyjí zůstalo jen dvacet tisů / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 6, č. 10 (7.3.2008), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí - dřeviny - kácení - Správa 
Národního parku Podyjí 
 

12)  SMOLA, Daniel  
Povodně: platit mají samy obce : obce postižené v posledních letech povodněmi mají platit 
statisíce korun / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19,   
č. 68 (20.3.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
JM. Budou vesnice stavět i hráze proti povodním? Znojemský týden. 31.3.2008, roč. 8, č. 14, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranov nad Dyjí (Česko) - příroda - povodně - protipovodňová ochrana - 
opatření - financování - podmínky - změny - Ministerstvo zemědělství 

 
13)  MM 
Emma: na Znojemsku oznámili přes pět set škod / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 81 (5.4.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - katastrofy - vichřice - škody - pojišťovny - vyplácení 

 
14)  JM 
Jarní záplavy vystřídalo sucho / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 14 (31.3.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - minimální - srážky - sucha 

 
15)  ROTHRÖCKL, Tomáš 
Národní park Podyjí / Tomáš Rothröckl, Martin Škorpík. -- In: Ochrana přírody. -- ISSN 1210-
258X -- Roč. 63, č. 2 (2008), s. 2-5. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - Národní park Podyjí - Správa Národního parku Podyjí - fauna - 
flóra - geologické poměry - geomorfologie 
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16)  VSM 
Podyjí uzavřelo stezku. Hrozí na ní pády stromů / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 19, č. 99 (26.4.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
GRD. Pašerácká stezka je zavřená. Rovnost-Znojemský deník. 26.4.2008, roč. 19, č. 99, s. 3.  
EIS. Pašerácká stezka uzavřena. Znojemsko. 29.4.2008, roč. 18, č. 18, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí - dřeviny - pády - 
nebezpečí - stezky - uzavření 

 
17)  VLAŠÍN, Mojmír  
Podyjí na rozcestí mezi užovkami a muflony / Mojmír Vlašín. -- In: Literární noviny. -- Roč. 19,     
č. 19 (2008), s. 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí - fauna - flóra 

 
18)  MM 
Emma: na Znojemsku oznámili přes pět set škod / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 6, č. 15 (11.4.2008), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - katastrofy - vichřice - Emma - škody 

 
19)  U 
U Vranova, Bítova a Mašůvek je nejvíc nakažených klíšťat. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 111 (13.5.2008), s. 2. 

dtto: 
CHODĚROVÁ, Monika. Lékaři i hygiena: nejvyšší čas nechat se očkovat. Rovnost-Znojemský deník. 
13.5.2008, roč. 19, č. 111, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - klíšťata - výskyt 

 
20)  EIS 
Včely v ohrožení / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 16 (15.4.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - včelaři - včelstva - včely - nemoci - varroáza 

 
21)  SMOLA, Vojtěch 
Dají si snídani na mostě a pak budou hledat Grázlův poklad / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 119 (22.5.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - Podyjí (Česko) - Thayatal - Národní park Podyjí - Národní park 
Thayatal - Evropský den parků - programy 

 
22)  ŠMERDA, Jaroslav  
Orlí křídlo je zajímavý útvar : Orlí křídlo leží na levém břehu mločího potoka pří ústí do Dyje / 
Jaroslav Šmerda. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 132 
(6.6.2008), s. 8 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - geologie - národní parky - Národní park Podyjí - Mločí údolí - 
Orlí křídlo 

 
23)  SMOLA, Vojtěch 
Příroda zpod železné opony : unikátní Národní park Podyjí vděčí za svoji zachovalost i politice / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 138 (13.6.2008), s. 3, 
příl. Znojmo. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - parky - národní parky - Národní park Podyjí - fauna - flóra - 
turistika 
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24)  JM 
Žijeme na dně moře, říká geolog J. Šmerda / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 21 (19.5.2008), s. 15. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - geologie - geologický - vývoj - města 

 
25)  GROSSMANN, David  
Sesuv půdy po dešti pohřbil auto : nad Znojemskem se po třetí hodině odpolední přehnala silná 
bouřka s deštěm / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 148 (25.6.2008), s. 3. 

dtto:  
STŘECHA, František. Na Kuchařovické se zřítily garáže. Znojemský týden. 30.6.2008, roč. 8, č. 
27, s. 1.  
EISENBRUK, Jiří. Živel smetl na Kuchařovické ulici tři garáže. Znojemsko. 1.7.2008, roč. 18, č. 
27, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - bouřky - škody - sesuvy půdy 

 
26)  GRD 
Škody po bouřce: šest set tisíc korun / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 149 (26.6.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - bouřky - škody - vyčíslení 

 
27)  DAK 
Kvalita vody v přírodě se zhoršuje / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 182 (5.8.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - koupaliště - voda - kvalita - zhoršení - Krajská 
hygienická stanice 

 
28)  VOJTEK, Milan 
Řekám na jihu Moravy se nedostává vody : některé již svými průtoky spadly do stavu sucha / Milan 
Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 183 (6.8.2008), s. 13. 

dtto: 
VHA. Vody ubývá. Moravská Dyje už hlásí "sucho". Mladá fronta dnes. 7.8.2008, roč. 19, č. 184,   
s. 1, 2, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - řeky - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - 
vysychání 

 
29)  CHODĚROVÁ, Monika 
Na Bítově se nedá koupat : teplé počasí zhoršuje kvalitu vody / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 184 (7.8.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - koupaliště - voda - kvalita - zhoršení - Krajská 
hygienická stanice 

 
30)  SMOLA, Vojtěch 
V Podyjí našli "vyhynulý" hvozdík : Národní park skrýval rostlinu zařazenou mezi kriticky ohrožené 
druhy / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 198 
(23.8.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí - příroda -flóra - rostliny - ohrožené 
druhy - hvozdík pyšný 
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31)  JIČÍNSKÁ, Vendula  
Řeky jsou čistší, vrací se i pstruzi : kvalita vody v řekách na jižní Moravě se zlepšila tak, že se      
v nich lidé i koupají / Vendula Jičínská. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 200 (26.8.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - řeky - čistota - kvalita vody - zlepšení - čistírny odpadních vod 

 
32)  CHODĚROVÁ, Monika 
Nezvěstný sysel je zpátky v Podyjí : kolem dvaceti procent druhů motýlů zmizelo ze znojemské 
krajiny / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,      
č. 201 (27.8.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí - fauna - 
flóra - ohrožené druhy 

 
33)  EIS 

Bouře přinesla silné srážky / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 27 (1.7.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - srážky - meteorologické - stanice - měření 
 
34)  JM 
Na Bítově je vidět metr pod hladinu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 30 (21.7.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - příroda - voda - přírodní koupaliště - hygiena - kontroly 

 
35)  EIS 
Teplý červenec / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 31 (29.7.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - meteorologie - teploty - měření- statistiky - červenec 
2008 
 

36)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Myslivci loví tisíce divočáků ročně : poslední teplé zimy přinesly přemnožení divokých prasat / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 273 
(21.11.2008), s. 3. 
Znojemsko - Moravskokrumlovsko - příroda - lesní zvěř - divočáci - přemnožení 

 
37)  JM 
Dyjákovice v listopadu: 19,1°Celsia / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 46 (10.11.2008), s. 1. 
Znojemsko - příroda - počasí - meteorologie - teploty - listopad 2008 - měření 

 
38)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojemsko: méně včel, včelařů i medu : za rok v regionu ubyla desetina včelařů a víc než třetina 
včelstev / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 285 
 (5.12.2008), s. 3. 
Znojemsko - příroda - včelaři - včelstva - včely - úbytek - nemoci - varroáza 

 
39)  JM 
Ve čtvrtek se přehnala nad Znojemskem vichřice / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 48 (24.11.2008), s. 1. 
Znojemsko - příroda - katastrofy - vichřice - škody - odstranění 
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40)  MIV 
Ochrana Podyjí slaví třicet let vzniku / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 290 
(11.12.2008), s. 13. 
Znojemsko - příroda - národní parky - Chráněná krajinná oblast Podyjí -Národní park Podyjí - 
ochrana - 30. výročí 

 
41)  KOS, Jan 
V Podyjí budou působit vyškolení průvodci / Jan Kos. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj 
Národního parku Podyjí. -- Roč. 9, č. 3 (2008), s. 10. 
Znojemsko - příroda - národní - parky - Národní park Podyjí - průvodci - vyškolení - odborné - 
exkurze 

 
42)  VALÁŠEK, Martin  
Ptačí zima na Dyji / Martin Valášek. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj Národního parku 
Podyjí. -- Roč. 9, č. 4 (2008), s. 4-5. 

dtto: 
JM. Ornitologové napočítali 465 kormoránů. Znojemský týden. 2.2.2009, roč. 9, č. 6, s. 4. 
Znojemsko - příroda - ornitologie - ptáci - vodní ptactvo - sčítání - Mezinárodní sčítání vodních 
ptáků 

 
 
 

Životn í  prostřed í :  
 
 
43)  SMOLA, Daniel  
Ekologie: havárie mají následky / Daniel Smola, Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 2 (11.1.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - ekologie - ekologické - havárie - 2007 - následky 
 

44)  VOJTEK, Milan 
V Dyji bude lepší voda / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 18, č. 21 
(25.1.2008), s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - řeky - Dyje - čištění - kanalizační - systém - výstavba 

 
45)  EISENBRUK, Jiř í  
Vláda schválila návrh, aby se o chodníky staraly obce / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
18, č. 5 (29.1.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - chodníky - údržba - zajištění - obce 

 
46)  EISENBRUK, Jiř í  
Odpadové hospodářství čekají změny - lidé jsou ve třídění stále nedůslední / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 18, č. 5 (29.1.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - odpady - třídění - recyklace - plány - změny 

 
47)  SMOLA, Vojtěch 
Úkol roku: naučit lidi třídit : nelichotivé výsledky Znojemska v třídění odpadu má vylepšit projekt, 
který zajistí kontejnery i osvětu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -
- Roč. 19, č. 57 (7.3.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - odpady - třídění - projekty - Eko-kom 
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48)  VACULOVÁ, Helena 
Prach, trápení kraje : na jižní Moravě je ve vzduchu nejvíc prachu v zemi / Helena Vaculová. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 65 (17.3.2008), s. 1, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - znečištění - ovzduší - prašnost - 
prach 

 
49)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Poplatky za odpad zdražují, náklady ale nepokryjí / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 78 (2.4.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - poplatky - zdražování - třídění - 
likvidace - Regionální odpadové centrum - A.S.A. EKO Znojmo, s. r. o. - Kompostárna Únanov 
 

50)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Do chodníků tečou miliony korun : opravy rozbitých chodníků v ulicích Znojma začaly / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 89 (15.4.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - chodníky - silnice - opravy - údržby - finance - 
uvolnění 
 

51)  MOŠTĚK, Mart in  
Odpady: třetině lidí zbývají 4 dny : poslední čtyři dny mají lidé ve Znojmě a dalších městech na 
zaplacení letošního poplatku za odpad / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 148 (25.6.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - komunální - odpady - poplatky - zvýšení - obyvatelé - 
zaplacení 

 
52)  MASK 
Nafta se krade ve velkém / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 12 (13.6.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - paliva - pohonné hmoty - nafta - krádeže - ceny - 
zvyšování 

 
53)  GROSSMANN, David  
Znojemsko sužují černé skládky : inspektoři zkontrolovali čtrnáct bývalých legálních, dnes 
černých skládek na Znojemsku / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 179 (1.8.2008), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - černé skládky - kontroly - Česká 
inspekce životního prostředí - Policie ČR - pokuty 

 
54)  JM 
Popelnice na hrázi neobstály / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 35 (25.8.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - odpady - popelnice - kontejnery - kontroly - 
nedostatky 
 

55)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojmo bude patřit lidem bez aut : Den bez aut nabídne dopravní hřiště, vycházky i jízdu na 
vozíku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 221 
(19.9.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - ekologické - aktivity - celostátní - akce - Den bez aut 
- programy 

 



   Znojemsko v tisku 2008 
 

 

12 

 

56)  MOŠTĚK, Mart in  
Některá města zdražují poplatek za popelnice : poplatek za odpady zdražila dvě města na 
Znojemsku. Ve Znojmě a v Jevišovicích lidé platí zákonné maximum / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 276 (25.11.2008), s. 3. 
Znojemsko - životní prostředí - komunální odpad - svoz - likvidace - náklady - poplatky - navýšení 

 
 
 

Děj i ny: 
 
 
57)  STŘECHA,  František 
Přehled událostí na Znojemsku v roce 2007 / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 2(2008), s. 4. 

pokračování: 
Znojemský týden. 14.1.2008, s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - významné - události - 2007 

 
58)  HRBÁČKOVÁ, Alena 
Povídání o mladší době kamenné a dobových nálezech z Moravskokrumlovska / Alena Hrbáčková. -- 
In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 2, č. 5 (2.5.2008), s. 8 . -- R-2900 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - doba kamenná - archeologie - archeologické - nálezy 
 

59)  HRBÁČKOVÁ, Alena 
Povídání o pozdní době kamenné - eneolitu : (4500/4400-3700 BC až 2500-2300/2200 BC) / 
Alena Hrbáčková. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 2, č. 6 (6.6.2008), s. 8 . -- R-2900 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - pozdní - doba kamenná - eneolit - archeologie - archeologické - 
nálezy 
 

60)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 19 (6.5.2008), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - historické - památky - zříceniny - 
Cornštejn - dějiny - historie 

 
61)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 43 (21.10.2008), s. 11. 
Znojemsko - Horní Kounice (Znojmo, Česko) - Medlice - dějiny - domy - historie - fotografie 

 
62)  KOVÁČ, Peter  
Malá prsa a velké boky, ideál konce pravěku : s archeologem Zdeňkem Čižmářem o objevech        
na jižní Moravě / Peter Kováč. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 260 (5.11.2008),      
s. 14. 
Morava jižní (Česko) - Znojemsko - dějiny - archeologie - nálezy - publikace - Život a smrt            
v mladší době kamenné - osobnosti - archeologové - Čižmář, Zdeněk - rozhovory 

 
63)  STEJSKAL, Jaroslav  
Nejstarší písemné zmínky o osadách Hrušovanska / Jaroslav Stejskal. -- In: Hrušovanský 
zpravodaj. -- Roč. 30, č. 5 (2008), s. 22-27. -- R-2889; 
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dtto: 
STEJSKAL, Jaroslav. Dodatek k článku o osadách Hrušovanska. Hrušovanský zpravodaj. Č. 6 
(2008), s. 24-26. 
Znojemsko - dějiny - osídlování - české - německé - osady - názvy - Borotice (Znojmo, Česko) - 
Božice - Bransudice - Břežany - Čejkovice (Znojmo, Česko) - Dešov - Držkrajovice - Dyjákovice - 
Filipovice - Heřmanov - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hrabětice (Znojmo, Česko) - Hrušovany n/Jev. - 
Janov - Jazovice - Kachnovice - Knašpice - Křížkovice - Latein - Libice - Litobratřice - Mackovice 
(Znojmo, Česko) - Martinice - Německé Borotice - Onšov - Pavlovice - Petrovice - Pravice - 
Raklinice - Rohoteř - Rohrhof - Šanov (Znojmo, Česko) - Trávnici - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - 
Vlkovice 
 

64)  ROK 
Rok 2008 v textech a fotografiích. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 52 
(27.12.2008), s. 1-8. 
Znojemsko - dějiny - významné - události - 2008 - přehledy 
 

65)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 2 (7.1.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Coufal, František - Winterhalter, Jan Josef, 1743-1807 - 
biografie 
 

66)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 3 (14.1.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Rudolecký, Josef, 1880-1963 - biografie 

 
67)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 5 (28.1.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Offenheim, Vilém, 1860-1932 - Hybeš, Josef, 1850-1921 - Rauš, 
Jaroslav, 1877-1963 - biografie 
 

68)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 7 (11.2.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Pokorný, Karel, 1891-1962 - biografie 
 

69)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 8 (18.2.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Mayer, Jan Nepomuk Emanuel - Novák, Vítězslav, 1905-1933 - 
Blahoslav, Jan, 1523-1571 - Kotrba, Emil, 1912-1983 - biografie 

 
70)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 10 (3.3.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Melkus, Rudolf, 1908-1941 - Koukal, František, 1913-1988 - 
biografie 
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71)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 11 (10.3.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Kosmák, Václav, 1843-1898 - Staroštík, Josef, 1908-1994 - 
biografie 

 
72)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 13 (25.3.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Diviš, Prokop, 1698-1765 - Roupec, Antonín, 1888-1946 - 
biografie 
 

73)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 14 (31.3.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Krbálek, Pavel, 1928- - Jaroš, Jiří, 1896-1943 - Vlček, Václav, 
1833-1909 - biografie 
 

74)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 15 (7.4.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Pilous, Jiří, 1943-2001 - Procháska, Jiří, 1749-1820 - biografie 

 
75)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 16 (14.4.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Bláha, Bohuslav, 1911-1983 - biografie 
 

76)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 17 (21.4.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Beránek, Jaroslav, 1938- - biografie 

 
77)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 18 (28.4.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Čapoun, Jiří, 1943-1998 - biografie 

 
78)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 21 (19.5.2008), s. 9. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Ševčík, Jindřich, 1947-2003 - biografie 
 

79)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 22 (26.5.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Laky, Jindřich, 1956- - Paukert, Jiří, 1936- - biografie 
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80)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 26 (23.6.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Vicena, František, 1933-1984 - biografie 
 

81)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 29 (14.7.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Tunka, Václav, 1874-1918 - Trnka, 
Jakub, 1903-1965 - biografie 
 

82)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 30 (21.7.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Mendel, Johann Gregor, 1822-1884 - Lukeš, Josef, 1913-1945 - 
biografie 
 

83)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 33 (11.8.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Svoboda, Jiří, 1943- - Žampová, Lenka,1973- - biografie 

 
84)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 35 (25.8.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Krautschneider, Rudolf, 1943- - Doré, Josef, 1805-1878 - 
biografie 
 

85)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 36 (1.9.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Kosmák, Václav, 1843-1898 - biografie 
 

86)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 8, č. 38 (15.9.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Chlup, Otmar, 1910-1938 - Nekvasilová, Zdena, 1923- - Kodlová, 
Blažena, 1890-1953 - biografie 
 

87)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 
8, č. 42 (13.10.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Hansal, Martin Ludvík, 1823-1885 - Nevoral, Petr, nar. 1883 - 
biografie 
 

88)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 
8, č. 43 (20.10.2008), s. 7. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Růžička, Jan, 1923-? - Willenberger, Jan, 1571-1613 - Šípek, 
Zdeněk, 1928- - biografie 
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89)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 
8, č. 45 (3.11.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Pospischil, Karl, 1869-1933 – biografie 
 

90)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 
8, č. 46 (10.11.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - David, Karel, 1958- - biografie 

 
91)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 
8, č. 48 (24.11.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Paracelsus, 1493-1541 - biografie 
 

92)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 
8, č. 50 (8.12.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Wiligut, Karl Maria, 1866-1946 - Kopeček, Jan - biografie 
 

93)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 
8, č. 51-52 (15.12.2008), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Vrána, Jan, 1933- - biografie 
 
 
 

Histor i cké památky: 
 
 

MOŠTĚK, Martin 
Znojemsko: památky v ohrožení : památkáři zveřejnili seznam staveb, jimž hrozí zánik / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 13 (16.1.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - památkáři - seznamy - zveřejnění - stavby - 
opravy 
 

94)  MOŠTĚK, Mart in  
Městské zámky stále chátrají : v Miroslavi, Moravském Krumlově a dalších městech kvůli 
nedostatku peněz chátrají památky / Martin Moštěk, Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 17 (21.1.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Miroslav - Hrušovany n/Jev. - Moravský Krumlov (Česko) - historické - 
památky - zámky - chátrání 

 
95)  JM 
V regionu je devět ohrožených památek, chybí peníze, ale i zájem je opravit / jm. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 5 (28.1.2008),  
s. 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - ohrožení - opravy - finance - nedostatky 
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96)  SMOLA, Daniel  
Na opravy kostelů na Znojemsku jsou potřeba stovky milionů / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 32 (7.2.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - kostely - opravy - finance - nedostatek 

 
97)  JAK 
Poničené památky marně čekají na opravu / jak. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 3 (8.2.2008), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - ohrožení - seznamy - uveřejnění - Národní 
památkový ústav 
 

98)  SKA 
O víkendu otevřou první památky / ska. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19,   
č. 62 (13.3.2008), s. 1, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - sezony - 
zahájení 
 

99)  VACULOVÁ, Helena 
Vstupné do zámků je dražší : památky zvedly i cenu pronájmů historických sálů, v nichž se často 
konají svatby / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 71 
(25.3.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - vstupné - 
ceny - zvýšení 

 
100)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Památky se na Velikonoce otevřou : o Velikonocích mohou návštěvníci navštívit vranovský zámek, 
bítovský hrad i Muchovu Slovanskou epopej / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 70 (22.3.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - Velikonoce - zpřístupnění 

 
101)  VHA 
Hrady a zámky v kraji čeká další sezona / vha. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 75 (29.3.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
VACULOVÁ, Helena. Přijďte, lákají kasteláni. Mladá fronta dnes. 29.3.2008, roč. 19, č. 75, s. 3, 
Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - otevření - 
sezony - začátky 
 

102)  SMOLA, Daniel  
ČT pomůže prodat hrady : brněnské studio České televize začíná natáčet sedmnáctidílný cyklus 
Památky na prodej / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 97 (24.4.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
EIS. Památky na prodej. Znojemsko. 29.4.2008, roč. 18, č. 18, s.3. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - tvrze - Česká televize - televizní - 
pořady - natáčení - Památky na prodej 

 
103)  MOŠTĚK, Mart in  
Seznam pomohl prvním ruinám / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 98 (25.4.2008), s. 1, 3. 
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Znojmo-oblast (Česko) - historické - ohrožené - památky - sochy - stavby - seznamy - opravy - 
restaurování 

 
104)  MOŠTĚK, Mart in  
Zámky zůstanou skoro bez peněz : rušení a odkládání plánovaných oprav čeká letos zámky            
ve Vranově a Uherčicích, ale i hrad Bítov / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 101 (29.4.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - historické - památky - hrady - zámky - opravy - odkládání - 
rušení - rozpočty - snížení 
 

105)  SOL 
Nechtěné zámky skončily mezi továrnami / sol. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 19, č. 102 (30.4.2008), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - zámky - Miroslavský zámek - seznamy - zařazení - 
Czechinvest - zanedbání - chátrání 
 

106)  HASLINGER, Franz 
Na kole dějinami Podyjí / Franz Haslinger. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 5, č. 1 (2008), s. 14, 16, 
18, 20. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - cestovní ruch - turistika - cyklistické trasy - historické - 
památky - historie 

 
107)  HASLINGER, Franz 
Am Rad durch Geschichte der Thaya / Franz Haslinger. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 5, Nr. 1 
(2008), s. 15, 17, 19, 21. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - cestovní ruch - turistika - cyklistické trasy - historické - 
památky - historie 
 

108)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 19 (6.5.2008), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - historické - památky - zříceniny - 
Cornštejn - dějiny - historie 
 

109)  JM 
Cornštejn: nejromantičtější v kraji : hrady a zámky porazila zřícenina / jm. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 146 (23.6.2008), s. 1, 3, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovská přehrada - historické - památky - zříceniny - Cornštejn - 
ankety - vítězství 
 

110)  TVRZ 
Tvrz má pětku za to, že se rozpadá : znalci známkovali památky, nejhůř dopadlo Znojemsko. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 159 (9.7.2008), s. 1, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - stav - hodnocení - dotace - 
podklady 
 

111)  MOŠTĚK, Mart in  
Region má nejvíc poničených památek : jihomoravské památky oznámkovali nedávno krajští 
úředníci / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 162 
(12.7.2008), s. 3. 
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dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Region má nejvíc zničených památek. Znojemské noviny. 18.7.2008, roč. 6,       
č. 29, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - špatné - stavy - chátrání - památkáři – průzkumy 
 

112)  MOŠTĚK, Mart in  
Nejhorší památky vlastní i města : některé z největších památek v havarijním stavu, kterých je   
na Znojemsku víc než sto třicet, jsou v majetku měst / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 167 (18.7.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - devastace - havarijní stav 
 

113)  ZL 
Proslulé znojemské víno chutnalo už českým králům! A neztrácí na kvalitě : za návštěvu v regionu 
však stojí nejen vinné sklípky, ale také zdejší hrady, zámky nebo příroda / zl. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 177 (30.7.2008), s. 24, příl. Cesty městy. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - historické - památky - hrady - zámky 

 
114)  MOŠTĚK, Mart in  
Zámky a hrady mají slabší sezonu : zejména slabý počátek července snižuje počty návštěvníků      
v nejvýznamnějších pamětihodnostech Vranovska / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 179 (1.8.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - historické - památky - hrady - zámky - návštěvnost - pokles 
 

115)  MM 
Šlechtična potáhne vlak na Epopej / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 214 (11.9.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - železniční - doprava - parní - vlaky - 
Šlechtična - Dny evropského dědictví - historické - památky 

 
116)  MOŠTĚK, Mart in  
Zámkům ubylo návštěvníků, i peněz : horší sezonou než loni končí památky na Vranovsku / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 225 (24.9.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko (Česko) - Bítov (Znojmo, Česko) - Vranov nad Dyjí (Česko) - 
historické - památky - hrady - zámky - sezony - ukončení - návštěvnost - snížení 
 
 
 

Veřejný ž i vot – státn í  správa: 
 
 
117)  SMOLA, Daniel  
Porce z rozpočtu: 35 milionů : největší díl ze znojemské části naporcovaného medvěda dostanou 
Bohutice / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 291 
 (12.12.2008), s. 1. 
Znojemsko - veřejný život - státní správa - státní rozpočet - rozdělování - investiční akce 
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Veřejný ž i vot – místn í  správa: 
 
 

118)  GRD 
Obce soutěží o nejlepší web / grd. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 4 
(25.1.2008), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - WWW prezentace - soutěže 
 

119)  SOLAŘÍKOVÁ, Ivana 
Města zatracují erby. Letí loga : grafická loga přestávají být výsadou bohatých měst, jednotný 
vizuální styl zavádějí i menší obce / Ivana Solaříková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 
-- Roč. 19, č. 37 (13.2.2008), s. 3, Jižní Morava. 

dtto: 
SOL. Smajlík a okurku v láhvi lidé ve Znojmě nepřehlédli. Mladá fronta dnes. 13.2.2008, roč. 19,  
č. 37, s. 3, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - města - obce - 
propagace - loga 
 

120)  JM 
Na sociálním dluží firmy na Znojemsku téměř půl miliardy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 8 (18.2.2008), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - pojistné - sociální zabezpečení - firmy - 
dluhy 

 
121)  MAŠEK, Petr  
Znojemsko: o Czech POINT je zájem / Petr Mašek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 59 (10.3.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - občané - úřady - komunikace - Czech Point 
- spuštění 
 

122)  SMOLA, Daniel  
Sport ubírá peníze kultuře : ve Znojmě dostává větší dotace sport na úkor kultury / Daniel Smola. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 91 (17.4.2008), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - dotace -rozdělování - kultura - sport 

 
123)  GROSSMANN, David  
Místní politici zveřejní příjmy : do července musí zveřejnit obecní a městští funkcionáři své 
příjmy / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 105 
(5.5.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - politici - úředníci - příjmy - 
zveřejnění 
 

124)  PRVNÍ 
První dotace z EU míří i na území Znojemska pro Místní akční skupinu Živé pomezí Krumlovsko-
Jevišovsko. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 11 (30.5.2008), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - Krumlovsko - Jevišovsko - veřejný život - místní správa - Místní akční 
skupina - dotace - získání - Evropská unie 
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125)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Obce dlouhodobě bojují s dluhy : před léty hrozila Miroslavi nucená správa, dnes zadluženost 
města činí deset procent. Také Vranovu nad Dyjí se podařilo z dluhů vymanit / Dalibor Krutiš. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 169 (21.7.2008), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - obce - zadluženost - snížení 

 
126)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
O Senát na jihu Moravy a Vysočině usiluje 35 osobností / ČTK. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 18, č. 189 (13.8.2008), s. 12. 

dtto: 
GHANEM, Jakub. O Senát se utkají titáni. Mladá fronta dnes. 14.8.2008, roč. 19, č. 190, s. 3, 
Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - senátní - volby - 
kandidáti 
 

127)  SMOLA, Daniel  
Kraj: Znojemsko má o jednoho zastupitele míň, než dřív / Daniel Smola,Martin Moštěk. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 43 (24.10.2008), s. 2. 
Jihomoravský kraj (Česko) - veřejný život - místní správa - Krajské zastupitelstvo 
Jihomoravského kraje - zastupitelé - Znojemsko - Balík, Pavel - Vybíral, Alois 
 

128)  DOMS 
ČEZ bude v podpoře mikroregionů pokračovat / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 46 (10.11.2008), s. 3. 
Znojemsko - veřejný život - místní správa - mikroregiony - představitelé - jednání - projekty - 
partnerství - ČEZ 
 

129)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Stovkám lidí hrozí pokuta za občanky : někteří lidé na Znojemsku budou zřejmě porušovat zákon / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 284 
(4.12.2008), s. 3. 
Znojemsko - veřejný život - místní správa - občanské - průkazy - výměny - termín - nedodržení - 
pokuty 
 

130)  MOŠTĚK, Mart in  
Úřady budou na Silvestra zavřené : menší města na konci roku zavřou radnice, Znojmo a Krumlov 
zkrátí otevírací hodiny / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 298 (20.12.2008), s. 3. 
Znojemsko - veřejný život - místní správa - úřady - úřední - hodiny - zkrácení - omezení - Silvestr 

 
 
 

Veřejný ž i vot – po l i t i cké strany: 
 
 
131)  MOŠTĚK, Mart in  
Křeslo senátora chce osm kandidátů : zkušení matadoři parlamentní politiky, i nováčci volebních 
klání, předložili své nominace do senátních voleb na Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 190 (14.8.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - politické - strany - senátní - volby - kandidáti 
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132)  SMOLA, Daniel  
Předvést se. Tak teď zní úkol politiků : při nejrůznějších akcích a v řadě úloh se před volbami 
ukazují politici / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,  
č. 194 (19.8.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - politické - strany - senátní - volby – kandidáti 
 

133)  PI 
Petr Nezveda navštíví během kampaně všech 175 obcí Znojemska / PI. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
18, č. 37 (9.9.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - politické - strany - senátní - volby - předvolební - 
kampaně - kandidáti - Nezveda, Petr 
 

134)  MOŠTĚK, Mart in  
Kampaň už končí, zítra se jde volit : takovou kampaň nepamatujeme, tvrdí shodně osmička 
kandidátů do Senátu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 244 (16.10.2008), s. 3. 
Znojemsko - veřejný život - politické - strany - senátní - volby - kampaně - ukončení - kandidáti 
 

135)  CHAF 
Bayerové vyhrožují, Nezvedovi kradou plakáty / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 42 (13.10.2008), s. 1. 
Znojemsko - veřejný život - politické - strany - senátní - volby - předvolební - kampaně - kandidáti 
 

136)  MOŠTĚK, Mart in  
Předvolební kampaň skončila, lidé dnes zamíří k urnám / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 42 (17.10.2008), s. 1. 
Znojemsko - veřejný život - politické - strany - senátní - volby - Senát - předvolební - kampaně 
 

137)  SMOLA, Daniel  
O senátorské křeslo se pere osm kandidátů / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 6, č. 42 (17.10.2008), s. 2. 
Znojemsko - veřejný život - politické - strany - senátní - volby - senát - kandidáti 

 
138)  ŠUF 
Krajské volby vyhrála ČSSD, novým hejtmanem se stane Michal Hašek / šuf. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 43 (21.10.2008), s. 1. 
Morava jižní (Česko) - Znojemsko - veřejný život - politické - strany - ČSSD - krajské - volby - 
vítězství 
 

139)  VÝSLEDKY 
Výsledky voleb do senátu v jednotlivých obcích. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 43 (20.10.2008), s. 11. 
Znojemsko - veřejný život - politické - strany - senátní - volby - výsledky - 1. kolo 

 
140)  VSM 
Do Senátu jde levice : nového senátora volili na Znojemsku a Vyškovsku / vsm, pon. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 253 (27.10.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Senátorkou bude Marta Bayerová. Rovnost-Znojemský deník. 27.10.2008, roč. 
19, č. 253, s. 1, 3. 
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Znojemsko - veřejný život - politické - strany - senátní - volby - kandidáti - Bayerová, Marta - 
vítězství 
 

141)  SMO 
Znojemsko: dnes poznáme senátora / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 252 (25.10.2008), s. 1, 3. 
Znojemsko - veřejný život - politické - strany - senátní - volby - 2. kolo - kandidáti - Bayerová, 
Marta - Nezveda, Petr 
 

142)  VÝSLEDKY 
Výsledky 2. kola voleb do senátu. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 44 (27.10.2008), s. 4. 
Znojemsko - veřejný život - politické - strany - senátní - volby - výsledky - 2. kolo 
 

143)  CHAF 
Znojemsko bude mít zřejmě novou poslankyni / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 45 (3.11.2008), s. 5. 
Znojemsko - veřejný život - politické - strany - poslanci - Kočí, Irena - zvolení 

 
144)  CHAF 
Znojemsko má novou poslankyni / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 51-52 (15.12.2008), s. 2. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Nová poslankyně Irena Kočí. Znojemsko. 16.12.2008, roč. 18, č. 51, s. 2. 
Znojemsko - veřejný život - politické - strany - poslanci - Kočí, Irena - zvolení 

 
 
 

Veřejný ž i vot – obyvate ls tvo : 
 
 
145)  GROSSMANN, David  
Padl rekord v počtu novorozenců / David Grossmann. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 6, č. 1 (4.1.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - občané - narození - novorozenci - rekordy 
 

146)  ŠKAPIKOVA, Šárka 
Znojemsko: nejvíce lidí se bere mezi 25 - 30 lety / Šárka Škapikova. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 69 (21.3.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - svatby - manželství - statistiky 

 
147)  FOJČÍKOVÁ, Zuzana 
Jižní Morava stárne. Rychle a nezadržitelně / Zuzana Fojčíková. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 76 (31.3.2008), s. 1,2, Jižní Morava.  
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - stárnutí 
obyvatelstva - Krajská hygienická stanice - statistiky 
 

148)  VSM 
Na jihu Moravy přibylo obyvatel. Skoro celé město / vsm, ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 138 (13.6.2008), s. 2, Jižní Morava. 
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Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - porodnost - nárůst - 
úmrtnost - snížení - statistiky - 1. čtvrtletí - 2008 

 
149)  MAŤAŠEJE, Nela  
Jih Moravy stárne. A bude ještě starší : počet stoletých lidí v Jihomoravském kraji stoupá / Nela 
Maťašeje. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 187 (11.8.2008),     
s. 1. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - stárnutí - 
dlouhověkost 

 
150)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Cizinci musí k jazykové zkoušce : doklad o vykonání jazykové zkoušky musí od ledna příštího roku 
předkládat cizinci při žádosti o trvalý pobyt / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 236 (7.10.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - cizinci - trvalé - pobyty - žádosti - 
jazykové - zkoušky - splnění 
 

 
 

Po l i c i e: 
 
 
151)  GROSSMANN, David  
Znojemsko: ubylo násilí, přibylo ale vražd / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 7 (9.1.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - násilí - vraždy - vývoj - 2005-2007 
 

152)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Lupič s pistolí přepadl dvě benzinky / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 24 (29.1.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Mladík přepadl dvě benzinky v Miroslavi a Chvalovicích. Znojemský týden. 4.2.2008, roč. 8,   
č. 6, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - případy - benzinové stanice - 
přepadení - pachatelé - pátrání 
 

153)  TREK 
Tři loupežná přepadení na Znojemsku během čtyř dnů / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 6 
(5.2.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - případy - benzinové stanice - 
přepadení - pachatelé - pátrání 
 

154)  SMOLA, Daniel  
Na Znojemsku chybí pět policistů / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 34 (9.2.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - policisté - nedostatek - volná místa 
 

155)  NA 
Na Znojemsku přibylo vražd, ubylo loupeží. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 19, č. 37 (13.2.2008), s. 2. 
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Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - násilí - vraždy - vývoj - 1998-2007 
 
156)  EISENBRUK, Jiř í  
V loňském roce kriminalita klesla / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 8 (19.2.2008),  
s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - kriminalita - pokles - 2007 
 

157)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Policie používá záznamy z kamer jako důkaz / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 51 (29.2.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Městská policie - policejní - kamery - kamerové systémy - 
záznamy - vyhodnocování - důkazy 

 
158)  CHAF 
Lupič z benzinek a spořitelny mlčí / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 11 (10.3.2008), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - přepadení - benzinové stanice - 
vyšetřování - pachatelé - dopadení 
 

159)  JM 
Policejní služebny v novém / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 8, č. 12 (17.3.2008), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - policejní - služebny - opravy 

 
160)  MOŠTĚK, Mart in  
Obce: přechody budeme hlídat : na řidiče závodníky chystají zástupci obcí radary a semafory / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 75 
(29.3.2008), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - dopravní policie - řidiči - neukázněnost - rychlostní 
limity - informační radary - instalace - projekty - Bezpečné město 

 
161)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Jen na přechodech zemřeli vloni tři lidé / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 75 (29.3.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - dopravní policie - dopravní nehody - vývoj - 2004-
2007 
 

162)  MM 
Zloděje začaly lákat chatky / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 77 (1.4.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - chaty - vloupání 

 
163)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Schengen: víc opilých řidičů u hranic : cizinecká policie registruje čtyřicetiprocentní nárůst opilců 
za volantem u hranice s Rakouskem / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 85 (10.4.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Rakousko - policie - Cizinecká policie ČR - schengenský prostor - řidiči - 
přestupky - alkohol 
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164)  SMOLA, Daniel  
Stop už dostalo devadesát řidičů : za necelé dva roky platnosti bodového sytému na českých 
silnicích přišlo na Znojemsku a Krumlovsku o řidičský průkaz skoro devadesát řidičů / Daniel 
Smola, Marek Pokorný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 93 
(19.4.2008), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - dopravní policie - Policie ČR - dopravní přestupky - řidičské 
průkazy - odebrání 
 

165)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Počet pohřešovaných v regionu stále vzrůstá : znojemský policejní mluvčí Jan Křepela má              
k dispozici statistiku osob, po kterých policie na Znojemsku v posledních deseti letech pátrá / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 97 (24.4.2008), 
s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - pátrání - pohřešování - nezvěstní - statistiky - nárůst 
 

166)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Policie a veřejnost: spolupráce vázne : projekt Community policing chce zajistit lepší vztahy a 
informovanost mezi policií a občany / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 118 (21.5.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - projekty - community policing - prevence - 
kriminalita - služby - veřejnost - informovanost 

 
167)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Lidé bez řidičáků bourají a páchají trestné činy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 131 (5.6.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - dopravní - policie - Policie ČR - nehody - přestupky - trestné činy 
 

168)  JM 
Řidiči trhli bodový rekord / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 24 (9.6.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - dopravní - policie - Policie ČR - přestupky - trestné - body - nárůst 

 
169)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Policie na Znojemsku: téměř plný stav : náborová kampaň přilákala desítky zájemců ze Znojemska 
k práci u policie / Dalibor Krutiš, Pavel Mokrý. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 166 (17.7.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - policisté - nábor - kampaně - Pomáhat a chránit - 
zájemci - dostatek - výběrové řízení 
 

170)  GROSSMANN, David  
Znojemsko sužují černé skládky : inspektoři zkontrolovali čtrnáct bývalých legálních, dnes 
černých skládek na Znojemsku / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 179 (1.8.2008), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - černé skládky- kontroly - Česká 
inspekce životního prostředí - Policie ČR - pokuty 

 
171)  CHODĚROVÁ, Monika 
Strážníci přitvrdili, dávají víc pokut : počet přestupků, které řeší Městská policie, vzrostl o více 
než sto procent / Monika Choděrová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6,      
č. 29 (18.7.2008), s. 1. 
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Znojmo-oblast (Česko) - policie - Městská policie - přestupky - nárůst - pokuty - statistiky - 
srovnání 

 
172)  JM 
Šok na silnici: Třetina řidičů přehlédla kontrolu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 33 (11.8.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - dopravní - policie - kontroly - řidiči - přestupky - hodnocení 
 

173)  VSM 
Zabavili padělky luxusních hodinek za 16 milionů / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 238 (9.10.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
GRD. Celníci zabavili 400 padělaných hodinek. Rovnost-Znojemský deník. 9.10.2008, roč. 19,        
č. 238, s. 3. 
TREK. Padělky hodinek za 16 milionů. Znojemsko. 14.10.2008, roč. 18, č. 42, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - celníci - padělky - hodinky - zabavení - škody - tresty 

 
174)  GRD 
Policisté řeší vloupání do bytů a benzínek / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 269 (15.11.2008), s. 3. 
Znojemsko - policie - Policie ČR - trestná - činnost - vloupání - byty - benzinové stanice - šetření 

 
175)  JM 
Policisté našli 56 opilých dětí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 46 (10.11.2008), s. 2. 
Znojemsko - kultura - kulturní - zařízení - diskotéky - policie - kontroly - mladiství - alkohol 
 

176)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Noční akce: Policisté chytili dvacet opilých dětí : patnácti barmanům rozdali policisté pokuty / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 287 
(8.12.2008), s. 4. 

dtto: 
CHAF. Zátah na mladistvé. Znojemský týden. 8.12.2008, roč. 8. č. 50, s. 2. 
Znojemsko - kultura - kulturní - zařízení - diskotéky - bary - policie - Policie ČR - kontroly - 
mladiství - alkohol - zátahy 
 

177)  TREK 
Policie představila náramek proti alkoholu / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 50 (9.12.2008), 
s. 2. 
Znojemsko - policie - Policie ČR - projekty - alkohol - náramky 
 

178)  CHAF 
Prodejci se bojí, aby kontrolou průkazů neporušili zákon / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 51-52 (15.12.2008), s. 4. 
Znojemsko - policie - Policie ČR - diskotéky - kontroly - alkohol - prodej - mladiství - opatření 

 
179)  MOŠTĚK, Mart in  
Vánoční nákupy aktivizovaly zloděje : na auta na parkovištích, i kabelky v košících se v posledních 
dnech zaměřili zloději v nákupních centrech / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 297 (19.12.2008), s. .3 
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dtto: 
VSM. Zloději řádí u obchodů ve Znojmě. Mladá fronta dnes. 20.12.2008, roč. 19, č. 298, s. 1, Jižní 
Morava. 
Znojemsko - policie - Policie ČR - trestná - činnost - zloději – vyšetřování 
 

180)  GROSSMANN, David  
Kauzy 2008: Vraždy, žhářství i divná svatba : policisté objasnili letošní vraždy / David Grossmann. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 301 (27.12.2008), s. 3. 
Znojemsko - policie - Policie ČR - trestné činy - 2008 – objasněnost 
 

181)  MOŠTĚK, Mart in  
Nehod i mrtvých výrazně ubylo : významný obrat k lepšímu naznačují policejní statistiky 
dopravních nehod na Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 4 (6.1.2009), s. 3. 
Znojemsko - policie - Policie ČR - dopravní policie - dopravní nehody - pokles 

 
 
 

Soudn ictv í :  
 
 
182)  LIPÁROVÁ, Zuzana 
Znojemsko: exekutoři vloni řešili přes osm tisíc případů / Zuzana Lipárová, Daniel Smola. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 11 (14.3.2008), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - soudnictví - poplatky - dluhy - exekuce - nárůst 
 

183)  SMOLA, Daniel  
Dědictví padesátých let: lidé vrací půdu / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 207 (3.9.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - soudnictví - katastr nemovitostí - 50. léta - pozemky - přidělování - 
vlastnictví - zpochybnění - pozemkové mapy - nepřesnosti - zaměřování 
 
 
 

Hran ice: 
 
 

184)  EISENBRUK, Jiř í  
Hraniční budky osiřely / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 1 (2.1.2008), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Hranice zmizely. Znojemský týden. 31.12.2007, roč. 8, č. 1, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hranice - hraniční - přechody - schengenský prostor - vstup 
 

185)  VÍTEK, Štěpán 
Česko "bez hranic" : jak při turistice využít výhody schengenského prostoru / Štěpán Vítek. -- In: 
in-magazín Hospodářských novin. -- Roč. 7, č. 3 (16.1.2008), s. 10-13. 
Česká republika - Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - hranice - otevření - 
schengenský prostor 
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186)  HRANICE 
Hranice po Schengenu zmizely, ale ne všechny. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 29 
(4.2.2008), s. 1, 4. 
Česká republika - Znojmo-oblast (Česko) - hranice - schengenský prostor - přírodní - lokality - 
Národní park Podyjí - Braitava - zákaz vstupu 
 

187)  TROJAN, Jan 
Kraj požádá o někdejší celnice / Jan Trojan. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 125 
(29.5.2008), s. 10. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hranice - celnice - objekty - převedení - 
Jihomoravský kraj (Česko) 
 

188)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Hranice jsou opět hlídané : kvůli fotbalovému Euru 2008 se na rakouské straně hranic znovu 
objevily policejní kontroly / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
6, č. 23 (6.6.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Hatě - hranice - hraniční - přechody - kontroly - obnovení 

 
189)  MOŠTĚK, Mart in  
Hraniční přechody převezme kraj : tři ze čtyř bývalých hraničních přechodů na Znojemsku chce 
převzít od státu kraj / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 174 (26.7.2008), s. 1. 

dtto: 
TROJAN, Jan. Kraj převezme někdejší celnice. Právo. 26.7.2008, roč. 18, č. 174, s. 12. 
JM. Kraj chce budovy na hraničních přechodech. Znojemský týden. 28.7.2008, roč. 8, č. 31, s. 1. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hranice - hraniční - přechody - celnice - 
nemovitosti - správa - Krajský úřad Jihomorav. kraje - převzetí - využití 

 
190)  TOMÁŠKOVÁ, Monika 
Aby celnice v Hatích nepřekážela / Monika Tomášková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 191 (15.8.2008), s. 1. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Z hranic mizí odbavovací místa. Mladá fronta dnes. 15.8.2008, roč. 19, č. 191,   
s. 2, Jižní Morava. 
MCH. Z bývalé celnice zmizí střecha. Rovnost-Znojemský deník. 15.8.2008, roč. 19, č. 191, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hranice - hraniční - přechody - celnice - bourání - demolice 
 

191)  PETERKOVÁ, Ĺuba 
Jihomoravský kraj chce koupit majetek po celnících / Ĺuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
18, č. 32 (5.8.2008), s. 1. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hranice - hraniční - přechody - celnice - 
nemovitosti - správa - Krajský úřad Jihomorav. kraje - převzetí - využití 
 
 
 

Vojenstv í :  
 
 

192)  MASK 
Bunkry mění majitele, armáda je nechce / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 4 (22.2.2008), s. 3. 
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Znojmo-oblast (Česko) - vojenství - hraniční - opevnění - bunkry - prodej - Ministerstvo obrany 
 
193)  MOŠTĚK, Mart in  
Sezona začala i na pevnůstkách : k víkendovým výletům lákají nyní i muzea opevnění / Martin 
Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 16 (18.4.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - vojenství - pohraniční - opevnění - bunkry - pevnosti - muzea - sezona - 
zahájení 
 

194)  JM 
Munice už nebyla v Gránicích, ale v Sedlešovicích / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 35 (25.8.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - vojenství - munice - pumy - bomby - 2. svět. válka - nálezy - mosty - 
likvidace - kontroly 
 

195)  SMO 
Nad Znojemskem létal bitevní vrtulník / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 266 (12.11.2008), s. 3. 
Znojemsko - vojenství - vojenské - bitevní - vrtulníky - Mi-24 - cvičné - lety 

 
 
 

Církev: 
 
 
196)  MEM 
Kaple výběrčího září novotou / MEM. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 6 (5.2.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - kaple - kaple Nejsvětější Trojice - opravy - dokončení 
 

197)  SMOLA, Daniel  
K některým památkám se nikdo nehlásí / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 80 (4.4.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - památky - opravy - rekonstrukce - Nadace pro obnovu církevních 
památek děk. - finance - získání - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
 

198)  SMOLA, Daniel  
Opravy kostelů: miliony jen do havárií : desítky milionů korun jdou letos do oprav kostelů na celém 
Znojemsku a Moravskokrumlovsku / Daniel Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 189 (13.8.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravskokrumlovsko - církev - kostely - opravy - rekonstrukce 

 
199)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Advent 2008: bude živý betlém i trhy : města a obce na Znojemsku připravily na dobu adventu 
tradiční akce / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 260 (5.11.2008), s. 1. 
Znojemsko - církev - svátky - advent - tradiční - akce - příprava 
 

200)  MOŠTĚK, Mart in  
Opravy kostelů: rekordních 22 milionů : přes dvacet milionů korun získala letos děkanství            
na Znojemsku na opravy kostelů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 278 (27.11.2008), s. 3. 
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dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Svatá Alžběta se po létech obléká do krásy. Znojemské noviny. 28.11.2008, roč. 
6, č. 48, s. 7. 
JM. Kostely se dočkaly peněz. Znojemský týden. 8.12.2008, roč. 8, č. 50, s. 6. 
Znojemsko – církev – kostely – opravy - financování 
 

201)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Svátky nabídnou koncerty i bruslení : letošní Vánoce se ve městech a obcích na Znojemsku 
ponesou v duchu tradičních akcí / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 299 (22.12.2008), s. 1. 
Znojemsko - církev - svátky - Vánoce - tradice - vánoční - akce - programy 

 
 
 

Soc iá l n í  péče: 
 
 
202)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Lidé darovali peníze po neštěstí : na Znojemsku fungují sbírky, které mají pomoci při neštěstí / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 50 
(28.2.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - peněžní - sbírky - shrnutí - Oblastní charita Znojmo 
 

203)  FIRMY 
Firmy, kde pracují postižení, čekají potíže. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 19, č. 64 (15.3.2008), s. 2. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Reforma dělá vrásky na čele šéfům firem i postiženým. Rovnost-Znojemský 
deník. 15.3.2008, roč. 19, č. 64, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - postižení - firmy - propouštění - reformy - příspěvky - 
snížení 
 

204)  ČTK 
Do některých částí Znojemska nejezdí pečovatelé / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 72 (26.3.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - Centrum sociálních služeb Znojmo - pečovatelská služba - 
senioři - péče - zhoršení - financování - nedostatky 

 
205)  TREK 
Více peněz pro důchodce / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 31 (29.7.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - důchodci - důchody - zvýšení 
 

206)  SMOLA, Daniel  
Nejchudším dětem má pomoci dražba : patnácti dětem ze Znojemska, které žijí v nuzných 
podmínkách, má pomoci dražba vánočních stromečků / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 280 (29.11.2008), s. 3. 
Znojemsko - sociální péče - děti - charitativní akce - dražby - Stromeček dětem - Oblastní 
charita Znojmo 
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Zdravotn ictv í :  
 
 
207)  JM 
Chřipka dorazila na Znojemsko / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 6 (4.2.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - respirační onemocnění - chřipka - nárůst 
 

208)  JIHOMORAVANÉ 
Jihomoravané stonali méně než před rokem. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 19, č. 35 (11.2.2008), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - onemocnění - pacienti - počty - 
snížení 
 

209)  MOŠTĚK, Mart in  
Vranovsko: chybí pacienti i lékaři / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 44 (21.2.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranov nad Dyjí (Česko) - zdravotnictví - ordinace - praktičtí lékaři - 
pacienti - nedostatek 
 

210)  TROJAN, Jan 
Naše sanitky možná i do Rakouska / Jan Trojan. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 18, č. 59 
(10.3.2008), s. 10. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - Rakousko - zdravotnictví - sanitky - stanoviště - 
rekonstrukce - Rychlá zdravotní pomoc - jednání 

 
211)  MM 
Pracovních úrazů na Znojemsku ubývá / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 74 (28.3.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - pracovní úrazy - vývoj - 2003-2008 
 

212)  KRATOCHVÍL, Martin  
Na Znojemsku by mohlo být více zubařů / Martin Kratochvíl, Šárka Škapikova. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 86 (11.4.2008), s. 2. 

dtto: 
SMOLA, Daniel, PAVLAČKOVÁ, Sylva. Někteří znojemští zubaři pacienty berou. Rovnost-
Znojemský deník. 11.4.2008, roč. 19, č. 86, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - stomatologie - zubaři - nedostatek 

 
213)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Poplatky neplatilo tisíc lidí / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 6, č. 14 (4.4.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - regulační - poplatky - neplatiči - hmotná - 
nouze - prokázání 
 

214)  DAK 
Změna klimatu ovlivňuje nemocné / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 95 (22.4.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - alergie - nárůst - vlivy - klima - změny - Sahara efekt 
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215)  VACULOVÁ, Helena 
První pomoc se zrychlí : díky novým výjezdovým stanicím přijede sanitka rychleji i do odlehlých 
míst / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 134 
(9.6.2008), s. 1, 3, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - Rychlá záchranná služba - 
výjezdové - stanice - zřizování 
 

216)  MOŠTĚK, Mart in  
Vzniká ojedinělý projekt záchranky : možnosti spolupráce moravských a dolnorakouských 
záchranářů na stanovišti ve Vratěníně začali projednávat zástupci z obou stran hranice / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 137 (12.6.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Dolní Rakousko - zdravotnictví - spolupráce - zdravotnická záchranná 
služba - stanoviště - Vratěnín - jednání - projekty 
 

217)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Encefalitida: první letošní nemocný : nakažené klíště zapříčinilo onemocnění muže na Božicku / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemskýdeník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 155 (3.7.2008), 
s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - klíšťata - encefalitida - nákazy 
 
KRUTIŠ, Dalibor 
Přibývá kolapsů důchodců. Z tepla : znojemská záchranka vyjíždí více než obvykle ke kolapsům 
starých lidí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,      
č. 180 (2.8.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - důchodci - kolapsy - vedra - zdravotnická záchranná 
služba - výjezdy 
 

218)  JM 
Kontroly hygieniků: Stále stejné nedostatky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 29 (14.7.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - hygiena - pohostinství - sezona - nedostatky 
 

219)  JM 
Věk narkomanů se snižuje / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 36 (1.9.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - narkomanie - narkomani - drogy - užívání - věk - snížení 
 

220)  MOŠTĚK, Mart in  
Lékaři chtějí ozařovat Rakušany : odborníci připravili žádost o dotace na stanoviště záchranky    
na hranicích a otevření znojemské nemocnice rakouským pacientům / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 220 (18.9.2008), s. 1. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Znojemská nemocnice i pro Rakušany. Právo. 7.10.2008, roč. 18, č. 236, s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - Rakousko - zdravotnictví - projekty - přípravy - spolupráce - dotace 

 
221)  MOŠTĚK, Mart in  
Ordinace osiřely, praktici zoufale chybí : dvanáct stovek pacientů je odminulého týdne ve Znojmě 
bez praktického lékaře / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 233 (3.10.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - praktičtí lékaři - nedostatek 
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222)  MAŤAŠEJE, Nela  
Oznámkujte svého lékaře. Na webu : pacienti na Znojemsku hodnotí na nové internetové stránce 
lékaře / Nela Maťašeje, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 243 (15.10.2008), s. 1. 
Znojemsko - zdravotnictví - lékaři - World Wide Web - hodnocení - reference - získání 
 

223)  TROJAN, Jan 
Sanitky do Rakouska již pravidelně : zastupitelstvo schvalovalo na posledním zasedání důležité 
dokumenty / Jan Trojan. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 245 (17.10.2008), s. 12. 
Morava jižní (Česko) - Dolní Rakousko - Znojemsko - zdravotnictví - spolupráce - projekty - Zdraví 
- Gesundheit - přeshraniční integrovaná zdravotní péče - zkušební období - dokumenty - 
podepsání 
 

224)  SPA 
Lidé z okolí Dukovan dostali jodové tablety / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 264 (10.11.2008), s. 3. 
Znojemsko - zdravotnictví - jodové - tablety - výměna - radiační - havárie - Dukovany (Česko) 
 

225)  TREK 
Do ulic vyšlo přes 4 000 studentů / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 49 (2.12.2008), s. 5. 
Znojemsko - zdravotnictví - kampaně - Červená stužka - HIV/AIDS - sbírky - výtěžek 

 
 
 

Hospodářstv í :  
 
 
226)  MM 
Nezaměstnanost roste méně než loni / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 8 (10.1.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - srovnání 
 

227)  EIS 
Bez práce je stále víc lidí / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 4 (22.1.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - prosinec 2007 - zvýšení - Úřad práce 
 

228)  VACULOVÁ, Helena 
8 statečných: v obci všichni pracují / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 19, č. 23 (28.1.2008), s. 1, 3, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - statistiky - Úřad 
práce 
 

229)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Nezaměstnanost v regionu mírně vzrostla / ČTK, zr. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 18,   
č. 34 (9.2.2008), s. 13. 

dtto: 
GROSSMANN, David. Nezaměstnanost v regionu stále mírně stoupá. Rovnost-Znojemský deník. 
9.2.2008, roč. 19, č. 34, s. 3. 
JM. Počet nezaměstnaných na Znojemsku vzrostl. Znojemský týden. 11.2.2008, roč. 8, č. 7, s. 1. 
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Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - zvýšení - Úřad 
práce 
 

230)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Obce zaměstnávají více místních lidí : znojemský úřad práce dostal více peněz na dotování veřejně 
prospěšných prací / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 36 (12.2.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - zaměstnanost - veřejně prospěšné práce - Úřad práce - 
dotace - navýšení 
 

231)  GRD 
Nezaměstnanost stále mírně stoupá / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 45 (22.2.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - Úřad práce 
 

232)  GRD 
Nezaměstnanost v únoru mírně klesla / grd. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
6, č. 11 (14.3.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - pokles - Úřad práce 
 

233)  KLIČKA, Jan 
Průměrný plat zkreslují výdělky manažerů / Jan Klička. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 77 (1.4.2008), s. 2. 

dtto: 
KURCOVÁ, Barbora. Průměrná mzda jen rozčiluje. Rovnost-Znojemský deník. 1.4.2008, roč. 19,   
č. 77, s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - platy - průměry 
 

234)  MOŠTĚK, Mart in  
Letních brigád pro studenty je málo : studenti na Znojemsku mají nejvyšší čas shánět brigády / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 111 
(13.5.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - studenti - letní - brigády - poptávka - nabídka 
 

235)  MM 
Nezaměstnanost setrvale klesá / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 111 (13.5.2008), s. 3. 

dtto: 
E. Nezaměstnanost je na desetiletém minimu. Znojemsko. 20.5.2008, roč. 18, č. 21, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - duben 2008 - pokles - Úřad práce 
 

236)  MOŠTĚK, Mart in  
Třetina nezaměstnaných má přes padesát / Martin Moštěk, Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 116 (19.5.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - pokles - starší - obyvatelé - uplatnění 
 

237)  JM 
Nezaměstnanost klesla na nejnižší hodnotu za posledních devět let / jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 18 (28.4.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - pokles - Úřad práce 
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238)  MOŠTĚK, Mart in  
Obce: Zvýšení daně nechceme : statisíce navíc by napřesrok mohly do svých rozpočtů získat obce 
z daní z nemovitostí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 127 (31.5.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - daně - daň z nemovitostí - zvýšení - zastupitelstva - 
odmítnutí 
 

239)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Ubývá postižených lidí bez práce : Znojemsko eviduje o pětinu méně nezaměstnaných postižených 
lidí, než vloni / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 132 (6.6.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - zdravotně postižení občané - pokles - 
Úřad práce - evidence 

 
240)  MM 
Nezaměstnanost klesla pod devět procent / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 135 (10.6.2008), s. 3. 

dtto: 
EIS. Další pokles nezaměstnanosti. Znojemsko. 17.6.2008, roč. 18, č. 25, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - květen 2008 -pokles - Úřad práce 

 
241)  JM 
Od počátku roku je nejnižší nezaměstnanost / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 21 (19.5.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - leden-duben 2008 - pokles - Úřad práce 
 

242)  KURCOVÁ, Barbora 
Práci do kraje přináší nové firmy / Barbora Kurcová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 142 (18.6.2008), s. 9. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - snížení - firmy - 
pracovní místa - nárůst 
 

243)  MM 
Na Znojemsku přibývá živnostníků / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 156 (4.7.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - živnostníci - registry - žádosti - nárůst 
 

244)  SPA 
Nezaměstnanost na Znojemsku vzrostla / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 187 (11.8.2008), s. 3. 

dtto:  
EISENBRUK, Jiří. Nezaměstnanost kupodivu vzrostla. Znojemsko. 12.8.2008, roč. 18, č. 33, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - červenec 2008 - nárůst - Úřad práce 
 

245)  MM 
Nezaměstnanost stagnuje / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 37 
(12.9.2008), s. 4. 

dtto: 
JM. Nezaměstnanost vzrostla jen nepatrně. Znojemský týden. 15.9.2008, roč. 8, č. 38, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - srpen 2008 - stagnace - Úřad práce 
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246)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Nejhůř shání místo úředníci a prodavačky / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 220 (18.9.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - zaměstnanost - profese - uplatnění - trh práce - statistiky 
 

247)  EIS 
Nezaměstnanost jde nahoru od června / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 38 (16.9.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - září 2008 - nárůst - přehledy 
 

248)  GRD 
Lidí bez práce v září ubylo, v zimě přibudou / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 238 (9.10.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - září 2008 - snížení - Úřad práce 
 

249)  JM 
Září: méně nezaměstnaných než v létě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 42 (13.10.2008), s. 3. 
Znojemsko - hospodářství - nezaměstnanost - září 2008 - snížení - Úřad práce 

 
250)  GRD 
Nezaměstnaných v říjnu přibylo / grd. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6,    
č. 46 (14.11.2008), s. 3. 
Znojemsko - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - říjen 2008 - Úřadpráce 
 

251)  JM 
Nezaměstnanost je nižší než v létě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 47 (18.11.2008), s. 3. 

dtto:  
EIS. Počet nezaměstnaných vzrostl jen nepatrně. Znojemsko. 19.11.2008, roč. 18, č. 47, s. 3. 
Znojemsko - hospodářství - nezaměstnanost - říjen 2008 - snížení - Úřad práce 

 
252)  SMOLA, Daniel  
Nezaměstnanost na Vranovsku: 13 % : pět set padesát lidí se v listopadu přišlo zaregistrovat      
na úřady práce v regionu / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 288 (9.12.2008), s. 1. 

dtto:  
JM. Na Vranovsku je 13 procent lidí bez práce. Znojemský týden. 
 15.12.2008, roč. 8, č. 51/52, s. 3. 
Znojemsko - Vranovsko - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - nárůst 
 
 
 

Služby: 
 
 

253)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojemsko láká turisty na víno a kola : na letošním Regiontouru se představily obce opět společně 
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 10 
(12.1.2008), s. 3. 
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Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - prezentace - Regiontour 2008 - lákadla - víno - 
cykloturistika - turistické - programy - informační - služby 
 

254)  EISENBRUK, Jiř í  
Hasiči loni zasahovali méně / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 5 (29.1.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - hasiči - výjezdy - snížení - 2007 
 

255)  MCH 
Požáry spolkly stamiliony / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 54 (4.3.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - hasiči - zásahy - požáry - škody 
 

256)  PROCHÁZKA, Petr  
Požáry a ostatní mimořádné události na Znojemsku v roce 2007 / Petr Procházka. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 18, č. 11 (11.3.2008), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - hasiči - požáry - statistiky - shrnutí - 2007 

 
257)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Bantice otevřou nové koupaliště : nový bazén bude v Banticích, opravený v Hlubokých Mašůvkách / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 100 
(28.4.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - přírodní - koupaliště - otevření - změny 
 

258)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Policie a veřejnost: spolupráce vázne : projekt Community policing chce zajistit lepší vztahy          
a informovanost mezi policií a občany / DaliborKrutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 118 (21.5.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - projekty - community policing - prevence - 
kriminalita - služby - veřejnost - informovanost 
 

259)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Na plovárně lze vyzkoušet skákací boty : se začínajícími prázdninami se otevírá koupaliště             
v Banticích, novinky nabídnou i další plovárny na Znojemsku / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 150 (27.6.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - provozy - otevření - novinky 

 
260)  DAK 
Krádeží platebních karet stále přibývá / dak. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 6, č. 24 (13.6.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - bankovnictví - platební - karty - krádeže - nárůst 
 

261)  SMOLA, Daniel  
Turistické novoty hlásí dobrý start : Muzeum motorismu, cyklocentrum či biokoupaliště jsou jen 
některé z novinek na Znojemsku, kterým pomalu končí první turistická sezona / Daniel Smola. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 199 (25.8.2008), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - služby - sezony - srovnání 
 

262)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Čtyři koupaliště zejí prázdnotou / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 6, č. 30 (25.7.2008), s. 3. 
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Znojmo-oblast (Česko) - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - Těšetice - Miroslav - služby - koupaliště - 
uzavření - technické - požadavky - nedodržení 

 
263)  CHAF 

Koupaliště okolo Znojma žijí, konkurence Louky jim nevadí / chaf. -- In:Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 32 (4.8.2008), s. 1, 2. 

Znojmo-oblast (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - sezony - úspěch - konkurence - nárůst 
 
 
 

Vodn í  hospodářstv í :  
 
 
264)  EISENBRUK, Jiř í  
Po dokončení kanalizace se raci mohou vrátit i do Plenkovic / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 5 (29.1.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - výstavba - zahájení - VHS Plus 
 

265)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Znojemsko: v řadě obcí jen septiky a studny / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 57 (7.3.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - vybudování 
 

266)  JM 
Vranovská přehrada má místo na velkou vodu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 12 (17.3.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovská přehrada - vodní hospodářství - Povodí Moravy - 
protipovodňová ochrana - opatření - hladiny - udržování 
 

267)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Opatření proti velké vodě: stále jen přípravy : třicet milionů korun má na protipovodňová opatření 
schváleno Podhradí nad Dyjí / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 212 (9.9.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - protipovodňová ochrana - podmínky - změny - 
Ministerstvo zemědělství 

 
 
 

Doprava: 
 
 
268)  SMOLA, Daniel  
Silný vítr a prachový sníh tvořící jazyky sužoval řidiče / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 4 (5.1.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - údržba - sníh - vítr - problémy 
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269)  GROSSMANN, David  
Nehody s chodci: míň, ale tragičtější : na Znojemsku zemřelo více chodců než v předchozích 
letech / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 9 
(11.1.2008), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Nehod s chodci ubylo, ale jsou tragičtější. Znojemský týden. 25.3.2008, roč. 8, č. 13, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - tragické - nehody - nárůst - statistiky 
 

270)  MM 
Spory blokují obchvaty / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 9 
(11.1.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - obchvaty - výstavba - blokování - pozemky - vlastníci - spory 
 

271)  GRD 
Tisíce řidičů čeká výměna průkazů / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 9 (11.1.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - řidičské průkazy - povinná - výměna 
 

272)  ŽIŽLAVSKÁ, Veronika 
Silnice v kraji byly loni pro lidi nebezpečné : loni na jihu Moravy zahynulo při nehodách sto 
jedenatřicet lidí / Veronika Žižlavská. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 9 (11.1.2008), s. 5. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - nehody - statistiky - 2007 
 

273)  TOMAN, Jan 
Ocelový skok jižní Moravy : k jednomu historickému výročí železnice na Znojemsku / Jan Toman. -
- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 1 (2008),   
s. 4.  

dtto: 
TOMAN, Jan. Ocelový skok jižní Moravy (2. díl). Znojemský týden. 7.1.2008, roč. 8, č. 2, s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - železnice - dráhy - historie - 135. výročí 

 
274)  GRD 
Každý desátý řidič má trestné body / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 13 (16.1.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - bodový - systém - řidiči - statistiky 

 
275)  JM 
Ve Vratěníně po Schengenu nesmí přes hranici autobusy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - kamiony - autobusy - hraniční přechody - omezení - 
schengenský prostor 

 
276)  JM 
Mýtné se letos nevybírá / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - mýtné – zrušení 
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277)  ŠENKÝŘ, Miloš 
Dráhy couvly, vlaky nezruší : železnice versus kraj - spor na jinu Moravy je největší v republice / 
Miloš Šenkýř. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, č. 14 (17.1.2008), s. 6. 

dtto: 
TES. Dráhy i kraj: Vlakové spoje se rušit nebudou. Mladá fronta dnes. 17.1.2008, roč. 19, č. 14,    
s. 1, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - železniční - doprava - zrušení - jednání - spory - 
České dráhy 
 

278)  MOŠTĚK, Mart in  
Radary mají ukáznit řidiče : ukáznit řidiče na důležitých cestách se obce pokoušejí instalací 
informačních radarů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 14 (17.1.2008), s. 3. 

dtto: 
MM. Radary usměrňují řidiče. Znojemské noviny. 18.1.2008, roč. 6, č. 3, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - informační - radary - instalace 
 

279)  CHMELÍČEK, Jan 
Dráhy hrozí rušením lokálek / Jan Chmelíček, Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- 
Roč. 18, č. 15 (18.1.2008), s. 12. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - železniční - doprava - železnice - zrušení - jednání 
- České dráhy 
 

280)  MOŠTĚK, Mart in  
Městská doprava podražila ve Znojmě i v Krumlově / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 15 (18.1.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - ceny - zvýšení - 2008 
 

281)  SOLAŘÍKOVÁ, Ivana 
Volno! Jenže i pro kamiony / Ivana Solaříková, Helena Vaculová, Vojtěch Smola. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 18 (22.1.2008), s. 3, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - kamiónová - doprava - příhraniční - obce - kamiony 
- nárůst 
 

282)  JM 
Silnice v poločase zimy: Katastrofa / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 6 (4.2.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - rozpad - opravy - rekonstrukce 
 

283)  SMOLA, Vojtěch 
Kamiony, mor jihu kraje : co s přívalem kamionů / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 36, Jižní Morava (12.2.2008) , s. 3. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - doprava - přetížení - kamiony - řešení - hledání 
 

284)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojemsko čeká dopravní třesk : ve Znojmě, Moravském Krumlově i Miroslavi začaly přípravy      
na nový krajský dopravní systém / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 36 (12.2.2008), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejná - doprava - integrovaný dopravní systém - příprava - projekty - 
nádraží - modernizace - terminály - vybudování - dopravci - spoje - jednání 
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285)  NA 
Na Znojemsku přibývá opilých za volantem. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 19, č. 44 (21.2.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - nehody - přestupky - alkohol - nárůst 
 

286)  SOL 
Řidiče čekají kilometry navíc / sol. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 47 
(25.2.2008), s. 3, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice- opravy - rekonstrukce - 
uzavírky 

 
287)  MCH 
Lodě Valentýna a Viktorie vyplují v novém kabátě / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 48 (26.2.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - lodní - doprava - lodě - Valentýna - 
Viktorie - sezona - příprava - údržba 
 

288)  MM 
Silničářům na Znojemsku scházejí peníze na opravy / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 53 (3.3.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - opravy - finance - nedostatek 

 
289)  CHODĚROVÁ, Monika 
Osmnáct mostů na Znojemsku si žádá nutnou opravu / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 60 (11.3.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - silniční - mosty - havarijní stav - rekonstrukce - opravy 
 

290)  SOLAŘÍKOVÁ, Ivana 
Řidiči pijí. Dvojnásobně víc : nehod na jižní Moravě ubylo / Ivana Solaříková. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 64 (15.3.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - přestupky - alkohol - nárůst 
 

291)  DVOŘÁKOVÁ,  Zdena 
Obchvaty na Znojemsku: stále průtahy / Zdena Dvořáková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 65 (17.3.2008), s. 2. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Stavbu obchvatu komplikují vlastnické spory. Rovnost-Znojemský deník. 
17.3.2008, roč. 19, č. 65, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - průtahy 
 

292)  MOŠTĚK, Mart in  
Obce chystají cesty do Rakouska : lepší silnice a nové cyklotrasy, spojující jih Znojemska              
s Rakouskem, připravují vesnice při hranicích i silničáři / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 83 (8.4.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Rakousko - doprava - silnice - cyklotrasy - opravy - projekty 

 
293)  MOŠTĚK, Mart in  
Obce chystají bezpečnější přechody : na řidiče závodníky chystají zástupci obcí radary a 
semafory / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 14 
(4.4.2008), s. 5. 
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Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - bezpečnost - zajištění - přechody - radary – semafory 
 

294)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Kříže lemují silnici smrti : za deset let umřely na silnicích Znojemska desítky lidí / Dalibor Krutiš. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 103 (2.5.2008), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - dopravní nehody - nárůst - silnice smrti - Znojmo-Pohořelice 
 

295)  MOŠTĚK, Mart in  
Řidiče krotí radar zatím jen v Krumlově, další obce si radary chválí / Martin Moštěk, Monika 
Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 128 (2.6.2008),    
s. 2. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin, CHODĚROVÁ, Monika. Radar v Krumlově krotí rychlé řidiče. Znojemské noviny. 
6.6.2008, roč. 6, č. 23, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - radary - instalace 
 

296)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Znojmo i Moravský Krumlov čekají změny v parkování / Dalibor Krutiš, DanielSmola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 130 (4.6.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - parkování - parkovací - systém - změny 
 

297)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Kvůli stávce nepojedou vlaky : na šedesát minut se dnes, hodinu po poledni, zastaví v Česku vlaky / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 147 
(24.6.2008), s. 1. 

dtto: 
JM. Stávka má zastavit vlaky. Znojemský týden. 23.6.2008, roč. 8, č. 26, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - železniční - doprava - vlaky - celostátní - stávky - spoje - zrušení 

 
298)  MM 
Stávka ve Znojmě zastavila vlaky / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 148 (25.6.2008), s. 3. 

dtto: 
CHAF, JM. Stávka byla spíše symbolická. Znojemský týden. 30.6.2008, roč. 8, č. 27, s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - železniční - doprava - vlaky - stávky - spoje - zrušení 
 

299)  CHAF 
Národní park se brání dřevěným zastávkám / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 25 (16.6.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - autobusová - doprava - zastávky - přístřešky - provedení - projekty - 
Správa Národního parku Podyjí - protesty 

 
300)  SOLAŘÍKOVÁ, Ivana 
Auta z centra vystrnadí jen vyvolení : obchvaty jihomoravských měst / Ivana Solaříková. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 165 (16.7.2008), s. 3, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - silniční doprava - kamiónová - doprava - obchvaty - 
města - provoz - snížení 
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301)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Znojemsko: méně nehod i mrtvých : na znojemských silnicích je od začátku roku méně nehod, 
mrtvých i zraněných / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933I – 
Roč. 19, č. 170 (22.7.2008), s. 1, 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - nehody - snížení - policejní - statistiky - 1. pol. 2008 
 

302)  SMOLA, Daniel  
Řidiči stojí dlouhé fronty kvůli průkazu : až s dvoudenním čekáním ve frontě musí počítat 
profesionální řidiči, kteří mají povinnost vyměnit osvědčení o profesní způsobilosti / Daniel Smola. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 198 (23.8.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Na Pražské jsou zase fronty. Znojemský týden. 4.8.2008, roč. 8, č. 32, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - profesionální - řidiči - odborná způsobilost - osvědčení - 
povinné - výměny 
 

303)  STŘECHA,  František 
Studenti postrádají cyklostezky a ohleduplnost řidičů / František Střecha. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 26 (23.6.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - střední školy - evropské - projekty - Added value - doprava - 
ekologie 

 
304)  MRVA, Vlast imi l  
Obludné čekárny budou strašit dál, protože dřevěné Národní park zamítl / Vlastimil Mrva. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 18, č. 26 (24.6.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - autobusová - doprava - dřevěné - čekárny - výstavba - Správa Národního 
parku Podyjí - zamítnutí 
 

305)  JM 
Každý den se stanou skoro tři nehody / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 30 (21.7.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - dopravní policie - nehodovost - dopravní- nehody - statistiky 

 
306)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Radnice bojuje s parkem o zastávky / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 6, č. 30 (25.7.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - autobusová - doprava - dřevěné - čekárny - výstavba - Správa Národního 
parku Podyjí - zamítnutí 
 

307)  MM 
Šlechtična potáhne vlak na Epopej / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 214 (11.9.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - železniční - doprava - parní - vlaky - 
Šlechtična - Dny evropského dědictví - historické - památky 

 
308)  SMOLA, Daniel  

Tragický víkend: jeden mrtvý, 4 těžce ranění / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 235 (6.10.2008), s. 4. 

Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - dopravní - nehody - nehodovost 
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309)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Se sněhem bude bojovat i nový sypač : znojemští silničáři se připravují na zimu / Sylva 
Pavlačková, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,         
č. 256 (31.10.2008), s. 3. 
Znojemsko - silniční - doprava - silnice - zimní údržba - Správa a údržba silnic - příprava 

 
310)  SMOLA, Vojtěch 
Krumlovsko opravuje silnice : po hlavním tahu v obci Rybníky na Moravskokrumlovsku neprojede 
kvůli opravě mostu přes Rokytnou až do 20. prosince žádné auto / Vojtěch Smola. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 267 (13.11.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojemsko - Moravskokrumlovsko - doprava - silnice - opravy 
 

311)  SMOLA, Daniel  
Silnice Znojmo-Pohořelice: bez shody : politici a odborníci na dopravu se stále nemohou shodnout, 
zdali máme jezdit ze Znojma do Pohořelic po dvouproudé, tříproudé či čtyřproudé silnici / Daniel 
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 282 (2.12.2008), s. 3. 
Znojemsko - silniční - doprava - silnice - Znojmo-Pohořelice - rekonstrukce - projekty - jednání - 
Ředitelství silnic a dálnic 
 

312)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Policie: nehody najdete na mapě : novou službu řidičům, odborníkům, i obcím nabízí policejní mapa 
dopravních nehod / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 287 (8.12.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Policisté sestavili mapu nehod. Znojemský týden. 5.1.2009, roč. 9, č. 2, s. 3. 
Znojemsko - silniční - doprava - dopravní - nehody - statistiky - policejní - mapy - internetové - 
portály 
 

313)  SMOLA, Vojtěch 
Jízda na Hatě bude plynulejší, opravy finišují / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 288 (9.12.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojemsko - Hatě - Chvalovice (Znojmo, Česko) - doprava - silnice - opravy - dokončování 
 

314)  JM 
Tří ani čtyřproudá silnice do Pohořelic nebude / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 50 (8.12.2008), s. 2. 
Znojemsko - silniční - doprava - Znojmo-Pohořelice - čtyřproudé - tříproudé - silnice - zamítnutí - 
Ředitelství silnic a dálnic 

 
315)  ŠUF 
Rozšíření silnice do Pohořelic na tři nebo čtyři pruhy je nereálný sen / šuf. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 50 (9.12.2008), s. 5. 
Znojemsko - silniční - doprava - silnice - Znojmo-Pohořelice - rekonstrukce - projekty - jednání - 
Ředitelství silnic a dálnic 
 

316)  SMOLA, Daniel  
Od neděle jezdí po regionu více autobusových spojů / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 293 (15.12.2008), s. 3. 
Znojemsko - autobusová - doprava - dopravní obslužnost - spoje - rozšíření - jízdní řády - změny 
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317)  VOJTEK, Milan 
Lokálka do Pohořelic skončila : na trati do Hevlína zůstává osobní doprava zachována, přestože se 
o jejím zániku mluvilo / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 292 
(13.12.2008), s. 13. 
Znojemsko - železniční - doprava - tratě - Hrušovany n/Jev. - Hevlín (Znojmo, Česko) - zachování 

 
 
 

Spoje: 
 
 
318)  CHODĚROVÁ, Monika 
Vesnické pošty mají problémy : téměř sto padesát vesnic a měst regionu obsluhuje padesátka pošt 
/ Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 – Roč. 19, č. 49 
(27.2.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - spoje - pošty - Česká pošta - pobočky - rušení - prostory - hledání - 
problémy 
 

319)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
O poštu přijdou Vémyslice, Lechovice a Unín / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -
- Roč. 19, č. 206 (2.9.2008), s. 1, JižníMorava. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Obce přijdou o pošty. Znojemské noviny. 5.9.2008, roč. 6, č. 36, s. 2. 
EISENBRUK, Jiří. Se zrušením pošt Vémyslice i Lechovice nesouhlasí. Znojemsko. 9.9.2008, roč. 
18, č. 37, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vémyslice (Znojmo, Česko) - Lechovice - spoje - pošty - Česká pošta - 
pobočky - rušení - nesouhlas 

 
320)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Dvě obce přijdou o pobočku pošty : na jihu Moravy mají do konce roku skončit tři pobočky České 
pošty. Dvě z toho zmizí ze Znojemska, z Vémyslic a Lechovic / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 207 (3.9.2008), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vémyslice (Znojmo, Česko) - Lechovice - spoje - Česká pošta - pobočky - 
rušení 

 
321)  FIALOVÁ, Barbora 
Pošta omezí provoz v obcích : změny v České poště se dotknou více jak třiceti poboček na jižní 
Moravě / Barbora Fialová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 224 
(23.9.2008), s. 1. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - spoje - Česká pošta - pobočky - rušení 

 
 
 

Byd len í :  
 
 
322)  SMOLA, Daniel  
Ve Znojmě i Krumlově zvedli nájem nejvíce, jak mohli / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 14 (17.1.2008), s. 2. 
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Znojmo-oblast (Česko) - bydlení - nájmy - zvýšení – 2008 
 

323)  NA 
Na Znojemsku žijí mladí lidé s rodiči. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 50 (28.2.2008), s. 2. 
Česká republika - Znojmo-oblast (Česko) - bydlení - byty - nemovitosti - ceny 
 

324)  ONDRUŠKOVÁ, Pavla  
Bytů se staví méně než loni : developeři pomalu ztrácejí chuť stavět / Pavla Ondrušková. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 195 (20.8.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - bydlení - byty - výstavba - pokles - statistiky 

 
325)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Nižší nájem důchodcům: za dva měsíce / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 259 (4.11.2008), s. 3. 
Znojemsko - bydlení - městské - byty - nájemné - důchodci - nájmy - snížení - Správa nemovitostí 
města Znojma 
 

 
 

Rozvo j: 
 
 
326)  GROSSMANN, David  
Znojemsko 2008: víc silnic i hudby : rok 2007 je definitivně pryč, v novém roce můžeme             
na Znojemsku mimo jiné očekávat třeba pokračování výstavby obchvatu Znojma či vytlačení 
autobusů z centra Moravského Krumlova / David Grossmann. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 6, č. 1 (4.1.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - rozvoj - doprava - bydlení - kultura - hudba - změny - 2008 
 

327)  SMOLA, Vojtěch 
Znojemsko se spojí s Rakouskem : nový projekt má oživit region od Znojma po Hollabrunn / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19 (11.3.2008), č. 60, s. 2, 
Jižní Morava. 

dtto: 
ŠIP. Vznikne nový přeshraniční česko-rakouský region. Znojemské listy. 13.3.2008, roč. 17, č. 5, 
s. 1. 
 Znojmo-oblast (Česko) - rozvoj - projekty - přeshraniční regiony - propagace - aktivity 
 

328)  MOŠTĚK, Mart in  
Do regionu míří evropské peníze / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 240 (11.10.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - rozvoj - Evropská unie - dotace - žádosti - Regionální operační program 
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Stavebn ictv í :  
 
 
329)  ŠIP 
Dům umění hostí slavné jihomoravské vily / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 3 (14.2.2008), 
s. 3. 
Jihomoravský kraj (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - stavebnictví - architektura - vily - Marešova 
vila - výstavy 
 

330)  JM 
Parcely pro domy už chybí i v okolí Znojma / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 14 (31.3.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - stavebnictví - bytová výstavba - pozemky - parcely - nedostatky 
 

331)  CHODĚROVÁ, Monika 
Stavebních míst v regionu ubývá : obcím v okolí Znojma docházejí stavební parcely / Monika 
Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933Roč. 19, č. 100 (28.4.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - stavebnictví - stavební - parcely - nedostatek - poptávka - zvýšení 

 
332)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 23 (3.6.2008), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - stavebnictví - mosty - Bítovský most - 
stavby - historie 
 

333)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
V obcích u Znojma chybí stavební místa / Sylva Pavlačková, Monika Choděrová : Citonice, 
Kuchařovice či Suchohrdly. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,       
č. 188 (12.8.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - stavebnictví - stavební - parcely - nedostatek - poptávka - nárůst 

 
334)  MASK 
Mosty rychle dosluhují, čeká je nákladná oprava / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 17 
(26.9.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravskokrumlovsko (Česko) - stavebnictví - mosty - rekonstrukce - 
výměny 
 

335)  MOŠTĚK, Mart in  
Nejvíce peněz dají města do staveb : ve Znojmě vyroste nový domov důchodců, pokračují opravy 
náměstí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 302 
(29.12.2008), s. 3. 
Znojemsko - stavebnictví - investiční akce - 2009 
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Průmys l :  
 
 
336)  SMOLA, Vojtěch 
Nej firmy v kraji: těžaři a textilka : v prestižním žebříčku stovky nejlepších podniků země se       
v první dvacítce umístily Moravské naftové doly a znojemský Pegas / Vojtěch Smola. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 5 (7.1.2008), s. 1, 3, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - 
žebříčky - umístění 
 

337)  VACULOVÁ, Helena 
Řemeslníci se stahují do měst : nejmenších podniků je na vesnicích jako šafránu / Helena Vaculová. 
-- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 15 (18.1.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - podniky - činnost - statistiky 

 
338)  KOUBOVÁ,  Kateř ina 
Salon vín - jedna z cest, jak prodat : čtyřicítka vinařů si může nalepit na vína blyštivou etiketu     
o úspěchu ve vinařské soutěži, pomůže jim v obchodě / Kateřina Koubová. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 16 (19.1.2008), s. 9. 

dtto:  
EISENBRUK, Jiří. Pět vín Znovínu mezi stovkou nejlepších. Znojemsko. 29.1.2008, roč. 18, č. 5,   
s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - soutěže - Salon vín 2008 - Vinařství rodiny 
Špalkovy, s. r. o. - Vinařství Waldberg Vrbovec, s. r. o. - Vinné sklepy Lechovice - Znovín Znojmo, 
a. s. - ocenění 
 

339)  JM 
Na venkově zuří bitva o větrníky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 8 (18.2.2008), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - výstavba - obyvatelé - nesouhlas 
 

340)  100 
100 nejlepších vín z našich vinic : exkluzivní výběr ve valtickém salonu vín 2007/2008. -- In: in-
magazín Hospodářských novin. -- Roč. 7, č. 8 (20.2.2008), s. 3-15. 
Česká republika - Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - Salon vín 2008 - vína - zařazení - 
přehledy 
 

341)  SMOLA, Daniel  
Vinex 2008: nejlepší vína umí na Znojemsku : první místa ve všech kategoriích bílých vín získaly   
na letošním Vinexu vinařské firmy ze Znojemska / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 44 (21.2.2008), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - veletrhy - přehlídky - Vinex 2008 - úspěchy - Znovín 
Znojmo, a. s. 
 

342)  EIS 
Nejlepší bílá vína jsou ze Znojemska / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 9 (26.2.2008), s. 5 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - podniky - Znovín Znojmo, a. s. - soutěže - Grand Prix 
Vinex 2008 - ocenění 
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343)  TOM 
Podyjské pivovarnictví na prahu třetího tisíciletí / tom. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 10 (3.3.2008), s. 6. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivo - výroba - historie - současnost 
 

344)  SMOLA, Daniel  
Svaz vinařů: členové chtějí změny : vinaři se při jednání svého svazu dostali do sporu. Někteří 
chtějí změnu stanov, jiní i výměnu lidí v představenstvu / Daniel Smola, Michal Šupálek. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 78 (2.4.2008), s. 3. 

dtto: 
MM. Svaz vinařů: změny. Znojemské noviny. 4.4.2008, roč. 6, č. 14, s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - Svaz vinařů ČR - vinaři - jednání - spory - stanovy - 
představenstvo - změny 

 
345)  CHMELÍČEK, Jan 
Větrné elektrárny zatím jen na počítači / Jan Chmelíček. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 
18, č. 81 (5.4.2008), s. 12. 

dtto: 
EKR. Změní větrné vrtule krajinu? Přesvědčte se. Mladá fronta dnes. 5.4.2008, roč. 19, č. 81, s. 1, 
Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energie - větrné elektrárny - výstavba - regulace - větrné - 
mapy - počítačové - simulace 
 

346)  BE 
Vinaři chtějí změny, zatím se nedohodli / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 15 (7.4.2008), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - Svaz vinařů ČR - vinaři - jednání - spory - stanovy - 
představenstvo - změny 
 

347)  CHMELÍČEK, Jan 
Obce lákají peníze za větrníky : v Lesné na Znojemsku schválili referendum / Jan Chmelíček. -- 
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 106 (6.5.2008), s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - výstavba - Lesná (Znojmo, 
Česko) - Vranovská Ves - referendum - schválení 
 

348)  MRVA, Vlast imi l  
A.S.A. působí na Znojemsku už 13 let : rozhovor s Mgr. Josefem Esterkou, ředitelem firmy A.S.A. 
EKO Znojmo / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 16 (15.4.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - firmy - A.S.A. EKO Znojmo, s. r. o. - komunální - odpad - 
ředitelé - Esterka, Josef - rozhovory 
 

349)  DOHNAL, Martin  
Znojemsko: osm projektů elektráren čeká na schválení / Martin Dohnal. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 114 (16.5.2008), s. 2. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Nejvíce energie dává na Znojemsku slunce a vítr. Rovnost-Znojemský deník. 
16.5.2008, roč. 19, č. 114, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energie - sluneční - větrné - elektrárny - výstavba - projekty - 
schválení 
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350)  NOVÉ 
Nové vinařství v Podyjí. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 5, č. 1 (2008), s. 22, 24. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - průmysl - vinařství - společnosti - Nové vinařství - réva 
vinná - pěstování 
 

351)  NEUES 
Neues Weingut im Thayatal. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 5, Nr. 1 (2008), s. 23, 25. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - průmysl - vinařství - společnosti - Nové vinařství - réva 
vinná - pěstování 

 
352)  EISENBRUK, Jiř í  
Prestižní restaurace Allegro nabízí vína z Dobré Vinice / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
18, č. 17 (22.4.2008), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - víno - pěstování - Dobrá Vinice - osobnosti - vinaři - 
Nejedlík, Petr 
 

353)  EISENBRUK, J.  
Rizika větrných elektráren : firmy nešetří sliby, ale o negativních důsledcích se spíše mlčí /         
J. Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 18 (29.4.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - výstavba - plánování - negativa 
 

354)  ČTK 
Na Znojemsko tlačí "větrné firmy" : zelenou dostal projekt v Břežanech a větrníky v Mackovicích 
/ čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 122 (26.5.2008), s. 2, Jižní 
Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energetika - větrná energie - větrné elektrárny - projekty - 
výstavba - Mackovice (Znojmo, Česko) - Břežany 
 

355)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Od července bude dražší plyn / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 130 (4.6.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energie - plyn - ceny - nárůst - Jihomoravská plynárenská 
(firma) 
 

356)  JM 
Hrušovansko ohřeje slunce / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 20 (12.5.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Hrušovansko (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - sluneční - elektrárny - 
výstavba - plánování - Energy 21 
 

357)  SMOLA, Daniel  
Mladí vinaři s revolucí neuspěli : mladým znojemským vinařům se nepodařilo prosadit jejich pohled 
na změny ve Svazu vinařů / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 144 (20.6.2008), s. 1. 

dtto: 
BE. Mladí vinaři zatím neuspěli. Znojemský týden. 23.6.2008, roč. 8, č. 26, s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - Svaz vinařů ČR - vinaři - Vize 2008 - jednání - spory 
- představenstvo - změny - neúspěch 
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358)  SMOLA, Daniel  
Místo obilí rostou solární články : Znojemsko a Břeclavsko jsou středem zájmu firem, 
vydělávajících na solární energii / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 146 (23.6.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Břeclavsko - průmysl - energie - solární - elektrárny - výstavba - nárůst 
 

359)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Solární plantáže mají také v Dyjákovicích / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 176 (29.7.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energetika - solární energie - fotovoltaické elektrárny - 
budování 

 
360)  MOŠTĚK, Mart in  
Investoři krouží kolem Znojemska : různorodé zkušenosti s nabízením svých průmyslových zón, či 
zchátralých a nově zakládaných zón, mají představitelé měst a obcí na Znojemsku / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 187 (11.8.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - průmyslové zóny - internetové - portály - přehledy - investoři – 
zájem 
 

361)  BAYER, Petr  
Peníze přifoukne vítr / Petr Bayer. -- In: Profit. -- ISSN 1212-3498. -- Roč. 19, č. 34 
(25.8.2008), s. 42-43. 
Česká republika - Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - výstavba - 
přínos - finance 
 

362)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Peníze ze slunce lákají vesnice : na mapě Znojemska je stále více míst, která zajímají podnikatele 
s fotovoltaickými elektrárnami / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 201 (27.8.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energie - fotovoltaické - elektrárny - podnikatelé - zájem - 
finance - přínos 

 
363)  SMOLA, Vojtěch 
Další tisíce solárních panelů : na Moravě roste stále více obřích ploch s kolektory / Vojtěch Smola. 
-- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 204 (30.8.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energetika - solární elektrárny - Energy 
21 - Solar energy - budování 
 

364)  EIS 
Invaze solárních elektráren / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 29 (15.7.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energetika - sluneční - fotovoltaické - elektrárny - výstavba 

 
365)  SMOLA, Daniel  
Z vinic mizí Irsay Oliver / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 208 (4.9.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - víno - sklizeň - Vinné sklepy 
Lechovice - lisování - burčák 
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366)  MOŠTĚK, Mart in  
Vinařské obce dostaly miliony : první peníze z nového dotačního programu rozdělilo sdružení 
Znojemské vinařství / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 228 (27.9.2008), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - občanská - sdružení - Znojemské 
vinařství, o. s. - projekty - dotace - rozdělení 
 

367)  MASK 
Elektřina do Rakouska po nových stožárech / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 18 (10.10.2008) 
Znojemsko - Rakousko - průmysl - energie - vysoké - napětí - stožáry - výstavba - ČEPS, a. s. - 
mezinárodní - projekty 
 

368)  SMOLA, Daniel  
Stín krize dopadá i na Znojemsko : světová finanční krize srazila cenu akcií společnosti Pegas 
skoro o čtyřicet procent / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 250 (23.10.2008), s. 1. 

dtto: 
FIALOVÁ, Barbora. Krize na jihu Moravy: někde už propouštějí. Rovnost-Znojemský deník. 
23.10.2008, roč. 19, č. 250, s. 2. 
Znojemsko - průmysl - firmy - Pegas Nonwovens, s. r. o. - Znojemské strojírny s. r. o. -            
H&M s. r. o. Kuchařovice - Laufen CZ - Polytrans Suchohrdly - světová finanční krize - dopady 

 
369)  JM 
Investoři se v Mnichově zajímali o znojemský region / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 44 (27.10.2008), s. 1. 
Znojemsko - průmysl - podnikání - realitní - veletrhy - Expo Real - Mnichov - investoři - zájem 
 

370)  MOŠTĚK, Mart in  
Encyklopedie vín: nejlepší kolekci má Eko Hnízdo / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 260 (5.11.2008), s. 3. 

dtto: 
VSM. Vinaři ze Znojemska mají nejlepší kolekci. Mladá fronta dnes. 13.11.2008, roč. 19. č. 267,    
s. 4, Jižní Morava. 
EISENBRUK, Jiří. Nejlepší kolekce vín pochází z EKO Hnízdo. Znojemsko. 11.11.2008, roč. 18,      
č. 46, s. 3. 
Znojemsko - průmysl - vinařství - Eko Hnízdo, s.r.o. - vinice - Ječmeniště - vína - tradiční výroba - 
ocenění - Malá encyklopedie českých a moravských vín - 3. ročník 

 
371)  SMOLA, Daniel  
Vinaři včera otevřeli láhve s letošním mladým vínem / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 266 (12.11.2008), s. 3. 
Znojemsko - průmysl - vinařství - réva vinná - mladá vína - Svatomartinské víno - 2008 - stáčení 
 

372)  SMOLA, Daniel  
Vinaři mají připravena mladá vína : jedenáctého listopadu budou mít lidé poprvé možnost ochutnat 
letošní mladá vína / Daniel Smola, Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 6, č. 45 (7.11.2008), s. 1. 
Znojemsko - průmysl - vinařství - vinohradnictví - mladá vína - Svatomartinské - víno - 2008 - 
stáčení - ochutnávky 
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373)  VSM 
Investoři se stahují ke Znojmu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,    
č. 274 (22.11.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojemsko - průmysl - průmyslové zóny - pozemky - rozšíření - investoři - zájmy 

 
374)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Pálenice destilují i jeřabiny : desítka pálenic v regionu vyrábí nejvíce destilátů z jablek / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 275 (24.11.2008), s. 3. 
Znojemsko - průmysl - pálenice - destiláty - výroba - sezóny 
 

375)  MOŠTĚK, Mart in  
Průmyslových zón u Znojma přibývá : investoři míří i do Dyje a Dobšic / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 284 (4.12.2008), s. 1. 
Znojemsko - průmysl - průmyslové zóny - nárůst - pozemky - rozšíření - investoři - zájem - Krystal 
park 
 

376)  SMOLA, Daniel  
Znojemsko: vodné zdraží o 15 procent : obyvatele ze Znojemska čeká od příštího roku dražší 
elektřina, nájem a nyní i vodné a stočné / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 286 (6.12.2008), s. 1. 

dtto: 
JM. Cena za vodu vzroste o 15 procent. Znojemský týden. 15.12.2008, roč. 8, č. 51/52, s. 1. 
Znojemsko - průmysl - energie - elektřina - vodné - stočné - Vodárenská akciová společnost - 
nájem - zdražování 
 

377)  DAK 
Počet elektráren na Znojemsku vzroste / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 296 (18.12.2008), s. 3. 
Znojemsko - průmysl - energie - fotovoltaické - elektrárny - výstavba - plánování - Oblekovice - 
Čermákovice (Česko) 
 
 
 

Zemědě lstv í :  
 
 
378)  BE 
Včelařina mladé tolik netáhne / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 4 (21.1.2008), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - včelařství - včelaři - úbytek - Burdík, Karel - rozhovory 
 

379)  SMOLA, Daniel  
Zemědělci: obiloviny vydělávají, vepřové prodělává / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 36, (12.2.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - prvovýrobci - komodity - výkupní ceny - Pomona Těšetice   
a. s. - Agrodružstvo Jevišovice 
 

380)  EISENBRUK, Jiř í  
Nové vinařství zavádí novinky, na které si jiní netroufají / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 7 (12.2.2008), s. 13. 
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Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - Nové vinařství - osobnosti - vinaři - Špalek, 
Marek - rozhovory 
 

381)  JM 
Zemědělci zaseli o tři týdny dříve / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 12 (17.3.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - zemědělci - půda - přípravy - urychlení - teplo 
 

382)  EIS 
Znojemsku škodí povodně, anebo extrémní sucho / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 12 
(18.3.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - extrémní - sucha - úroda - sklizeň - obavy 
 

383)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Nemoc z Indie decimuje včelstva : zákeřná nemoc zahubila na Znojemsku od třiceti                    
do sedmdesáti procent včelstev / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 87 (12.4.2008), s. 3. 

dtto: 
MITYSKOVÁ, Jitka. Včelstva ničí varoáza, v Jiřicích také mor. Znojemský týden. 14.4.2008, roč. 
8, č. 16, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - chovatelství - včelařství - včelstva - nemoci - úhyn 

 
384)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Žlutá olejnina pokrývá přes šest tisíc hektarů Znojemska / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 101 (29.4.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - pěstování - plodiny - řepka olejná - plochy - nárůst 
 

385)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Varroáza zlikvidovala velké množství včel / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 117 (20.5.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - chovatelství - včelařství - včely - nemoci - varroáza - úhyn 
 

386)  MOŠTĚK, Mart in  
Zemědělci sklidili první hektary : první desítky hektarů sklidili zemědělci na Znojemsku / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 151 (28.6.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - obiloviny - žně - výnosy - vlivy - sucho 
 

387)  MOŠTĚK, Mart in  
Zemědělci sklidili desetinu polí : žně na Znojemsku se rozběhly naplno / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 166 (17.7.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - žně - obilniny - výnosy - kvalita 
 

388)  MOŠTĚK, Mart in  
Višně nikdo nechce, shnijí v sadech : průměrnou úrodu, ale i ztráty z přívalu krup, počítají letos 
sadaři na Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 170 (22.7.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - sadařství - počasí - úrody - snížení 
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389)  VACULOVÁ, Helena 
"Prvenství": 30 lánů s geny upravenou kukuřicí / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 172 (24.7.2008), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - pěstitelství - geneticky 
modifikované potraviny - genetická - kukuřice 
 

390)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Za měsíc shořely tři kombajny : o žních hasiči vyšetřovali třináct požárů / Sylva Pavlačková. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 183 (6.8.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - pole - požáry - škody - úroda - zničení - vyšetřování 
 

391)  CHODĚROVÁ, Monika 
Žně zatím končí jen na Znojemsku : zemědělci sklízeli kvůli dešti o dva týdny déle / Monika 
Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 195 (20.8.2008),  
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - rostlinná výroba - obilí - sklizně - výnosy - deště - 
komplikace 
 

392)  JM 
Závlahy nestačí ani v dešti / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 27 (30.6.2008), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - závlahy - zalévání - voda - nedostatek 
 

393)  BE 
Nejdřív sucho a teď deště kazí zemědělcům žně / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 29 (14.7.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - rostlinná výroba - sklizně - sucha - deště - komplikace 
 

394)  JM 
Ve vyšších polohách žně teprve začnou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 29 (14.7.2008), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - rostlinná výroba - žně - sklizeň 
 

395)  EISENBRUK, Jiř í  
Zemědělce trápí sucho / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 28 (8.7.2008), s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - rostlinná výroba - obilí - sklizeň - sucha - výnosy 
 

396)  EISENBRUK, Jiř í  
Meruňky ano, višně ne / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 28 (8.7.2008), s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - ovocnářství - ovoce - meruňky - višně - sklizeň - Pomona 
Těšetice a. s. 

 
397)  BE 
Zemědělci fondu zaplatí statisíce / be, jm. -- In: Znojemský týden : Novinypro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 31 (28.7.2008), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - zemědělské - společnosti - dluhy - vymáhání - Pozemkový 
fond 
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398)  BE 
Pomozte se zápachem, žádají starostové / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 35 (25.8.2008), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - Agrodružstvo Jevišovice - živočišné - odpady - zápach - 
stížnosti - správní řízení 

 
399)  MOŠTĚK, Mart in  
Vinaře zlobí deště, čekají na cukr : sklizeň hroznů začíná letos později, další odklady zavinil déšť / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 226 
(25.9.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - réva vinná - sklizeň - zpoždění - počasí 
 

400)  JM 
Farmáři zablokují dvě křižovatky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 41 (6.10.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - zemědělci - celostátní - protesty - stávky - dotace - 
snižování 
 

401)  MOŠTĚK, Mart in  
Traktory v pondělí zpomalí dopravu : zemědělci protestují proti krácení dotací / Martin Moštěk. -- 
In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 41 (10.10.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - zemědělci - celostátní - stávky - dotace - snižování - 
protesty 

 
402)  MM 
Zemědělci odvolali dnešní protest / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 241 (13.10.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - zemědělci - stávky - protesty - dotace - snižování - 
odvolání 
 

403)  REITEROVÁ,  Lenka 
Projekt obnovy ovocných sadů v Podyjí / Lenka Reiterová. -- In: Podyjské listí : Informační 
zpravodaj Národního parku Podyjí. -- Roč. 9, č. 4 (2008), s. 1-3. 

dtto: 
BE. V Podyjí zachraňují starodávné druhy ovoce. Znojemský týden. 16.2.2009, roč. 9, č. 8, s. 4. 
Znojemsko - Podyjí (Česko) - zemědělství - ovocnářství - ovocné sady - obnova - Národní park 
Podyjí - Správa Národního parku Podyjí 
 
 
 

Ku l tura – s lavnost i :  
 
 
404)  SMOLA, Daniel  
Začíná doba koštů vín na Znojemsku : jen v březnu čeká na milovníky vín na Znojemsku více než 
deset koštů, mezi nimi i výstava růžových vín / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 58 (8.3.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - ochutnávky - víno - výstavy 
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405)  BE 
Vinaři se začínají chlubit svými víny / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 9 (25.2.2008), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - ochutnávky - víno - výstavy 
 

406)  VSM 
Košty vína: téměř v každé vísce / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19,     
č. 63 (14.3.2008), s. 5, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - ochutnávky - vína - výstavy 

 
407)  MOŠTĚK, Mart in  
Suchý Čert okoření kulturní léto na Znojemsku : na novinky i tradiční akce v jiném stylu budou      
v létě lákat pořadatelé letních programů na Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 117 (20.5.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - kulturní léto - programy - akce - novinky 

 
408)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojemskem se proženou bitevní vřavy : hudbu rozmanitých žánrů nabízejí programy kulturního 
léta v obcích na Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 152 (30.6.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - kulturní léto - akce - všeobecnosti a zajímavosti 

 
409)  BE 
Srpen bude plný koncertů, výletů, vína a okurek / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 31 (28.7.2008), s. 7. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - akce - programy - pořádání 
 

410)  HRÁZSKÁ, Gabr iela  
Galavečer sektu 2008 : slavnostní výlov lechovického sektu má již svou několikaletou tradici a ani 
letos tomu nebude jinak / Gabriela Hrázská. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
6, č. 32 (8.8.2008), s. 5. 

dtto: 
EIS. Výlov sektů na Vranovské přehradě. Znojemsko. 12.8.2008, roč. 18, č. 33, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - kultura - slavnosti - Galavečer sektu 
2008 - sekty - výlov - dražba - Vinné sklepy Lechovice 
 

411)  MM 
Zahrada Moravy rozdala ceny / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 216 (13.9.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - Znojemsko-zahrada 
Moravy - produkty - ocenění 
 

412)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Stavění májí ohlašuje čas posvícení : páteční stavění májí v obcích hlásí čas příprav                     
na svatováclavské posvícení / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 227 (26.9.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - svatováclavská - posvícení - máje - stavění - hody - 
tradice 
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413)  CHODĚROVÁ, Monika 
Znojemsko ožije Martinskými hody : průvody krojovaných párů projdou několika obcemi              
na Znojemsku / Monika Choděrová, Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 263 (8.11.2008), s. 3. 
Znojemsko - kultura - slavnosti - hody - Martinské hody - krojované - průvody - mladá vína - košty 
- programy 
 

414)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Mikuláš nabídne nebe i peklo : průvod svatého Mikuláše Znojmem, nebe i peklo, či Helena Zeťová  
v Moravském Krumlově / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 285 (5.12.2008), s. 1. 
Znojemsko - kultura - mikulášské - slavnosti - Mikuláš, svatý, ca 280-ca 345 - programy - průvody 

 
 
 

Ku l tura – ku lturn í  zař ízen í :  
 
 
415)  PET 
Soutěž rozhlasu a knihovny / pet. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 10 (4.3.2008), s. 4. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská 
knihovna Znojmo - rozhlas - soutěže - Řekni mi, co čteš 

 
416)  JM 
Policisté našli 56 opilých dětí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 46 (10.11.2008), s. 2. 
Znojemsko - kultura - kulturní - zařízení - diskotéky - policie - kontroly - mladiství - alkohol 
 

417)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Noční akce: Policisté chytili dvacet opilých dětí : patnácti barmanům rozdali policisté pokuty / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 287 
(8.12.2008), s. 4. 

dtto: 
CHAF. Zátah na mladistvé. Znojemský týden. 8.12.2008, roč. 8. č. 50, s. 2. 
Znojemsko - kultura - kulturní - zařízení - diskotéky - bary - policie - Policie ČR - kontroly - 
mladiství - alkohol - zátahy 
 
 
 

Ku l tura – uměn í :  
 
 

418)  SAVAROVÁ,  Zdeňka 
Kristek si při happeningu vzal svou múzu : surrealista Lubo Kristek předvedl u Janohradu 
neobvyklou podívanou / Zdeňka Savarová, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 193 (18.8.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - umění - osobnosti - výtvarníci - Kristek, Lubo - happeningy 
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Ku l tura – l i teratura: 
 
 
419)  DOMS 
Nová knížka zviditelní region / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 42 (13.10.2008), s. 7. 
Znojemsko - kultura - literatura - publikace - turistické průvodce - osobnosti - spisovatelé - 
Sklenář, Martin 
 
 
 

Ku l tura – fo lk l o r: 
 
 

420)  MOŠTĚK, Mart in  
Jsou tu čarodějnice a první máj : u planoucí vatry, na politickém mítinku či cyklistické vyjížďce 
mohou lidé oslavit přelom dubna a května / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 102 (30.4.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - folklor - lidové - zvyky - čarodějnice - upalování - akce - 
programy 
 

421)  CHODĚROVÁ, Monika 
Hroznová koza zavřela vinice / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 211 (8.9.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - folklor - tradice - Hroznová koza - zavírání – vinice 
 
 
 

Ku l tura – hudba: 
 
 

422)  GROSSMANN, David  
Znojemsko 2008: víc silnic i hudby : rok 2007 je definitivně pryč, v novém roce můžeme             
na Znojemsku mimo jiné očekávat třeba pokračování výstavby obchvatu Znojma či vytlačení 
autobusů z centra Moravského Krumlova / David Grossmann. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 6, č. 1 (4.1.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - rozvoj - doprava - bydlení - kultura - hudba - změny - 2008 
 

423)  ROUPEC, Jiř í  
Bigbeatový bacil zasáhl i jih Moravy / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 19 (6.5.2008), 
s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - hudba - big beat - rock' n' roll - hudební - kapely - historie - 
vzpomínky 
 

424)  ROUPEC, Jiř í  
Jan Šanda - bavič a šprýmař s kytarou / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 34 
(19.8.2008), s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - muzikanti - kytaristé - Šanda, Jan - 
rozhovory 
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425)  ROUPEC, Jiř í  
Když nás uchvátila hudba country / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 36 (2.9.2008),     
s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - hudba - country - hudební - kapely - vzpomínky - historie 
 
 
 

Ku l tura – d i vad lo : 
 
 

426)  BERAN, Václav  
My jsme ti šašci z ochoty, kašpaři, cvoci a blázni, naivky, subrety, doroty... / Václav Beran. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 18, č. 18 (29.4.2008), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - amatérské - divadlo - soubory - Divadelní spolek Rotunda - 
osobnosti - dramaturgové - Čapoun, Jiří 
 

427)  SMOLA, Daniel  
Divadelníci nabízí premiérové žně : dvě divadelní premiéry nabídl konec tohoto týdne divákům     
na Znojemsku / Daniel Smola, Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 292 (13.12.2008), s. 1. 
Znojemsko - kultura - divadlo - Divadelní spolek Rotunda - Dobšické národní divadlo - Bezgest - 
divadelní - premiéry 

 
 
 

Ku l tura – tanec: 
 
 
428)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Nová plesová sezona odstartovala : hasiči, myslivci, nejrůznější firmy i celá města. Ti všichni se 
chtějí blýsknout při pořádání tradičních plesů / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 293 (15.12.2008), s. 3. 
Znojemsko - kultura - tanec - tradiční - plesy - sezona - zahájení 
 
 
 

Ško lstv í :  
 
 
429)  GROSSMANN, David  
Mladí chtějí být číšníky a kadeřnicemi, méně už strojaři / David Grossmann, Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 79 (3.4.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - volba - povolání - přehledy 
 

430)  CHODĚROVÁ, Monika 
Sedmnáct set žáků zkusilo přijímačky : nejvíce žáků odmítnou gymnázia, obchodní akademie a 
střední odborná škola na Přímětické ulici / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 95 (22.4.2008), s. 3. 
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dtto: 
GRD: Na středních školách je ještě tři sta volných míst. Rovnost-Znojemský deník. 23.4.2008, 
roč. 19, č. 96, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - střední školy - přijímačky - zájemci - přihlášení - přijímaní - 
počty 
 

431)  DOHNAL, Martin  
Vesnické školy: opravy jsou finančně náročné / Martin Dohnal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 126 (30.5.2008), s. 2.  

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Školy dostávají pokuty jen výjimečně. Rovnost-Znojemský deník. 30.5.2008, 
roč. 19, č. 126, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - vesnické - školy - opravy - finance - nedostatek 
 

432)  TR 
Většina škol na jihu Moravy stávkovala / tr, miv, pch. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18,  
č. 135 (10.6.2008), s. 12. 

dtto: 
JM. Na většině základních škol se dnes stávkuje. Znojemský týden. 9.6.2008, roč. 8, č. 24, s. 1, 2. 
Jihomoravský kraj (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní - střední - školy - stávky - 
účast - platy - nespokojenost 

 
433)  SPA 
Stávkovali téměř všechny základky / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 136 (11.6.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní - střední - školy - stávky – účast 
 

434)  JM 
Stávka učitelů: víc peněz na platy a školní pomůcky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 22 (26.5.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - mateřské - základní - střední - školy - stávky - platy - 
nespokojenost 
 

435)  MOŠTĚK, Mart in  
Do oprav školek jdou v létě miliony : rostoucí počty předškoláků nutí radnice rychle chystat nové 
třídy mateřských škol / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 177 (30.7.2008), s. 3. 

dtto: 
BE. Školky musí přistavovat. Znojemský týden. 1.9.2008, roč. 8, č. 36, s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - mateřské - školy - školky - opravy - kapacity - navýšení 

 
436)  STŘECHA,  František 
Studenti postrádají cyklostezky a ohleduplnost řidičů / František Střecha. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 26 (23.6.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - střední školy - evropské - projekty - Added value - doprava - 
ekologie 
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437)  CHODĚROVÁ, Monika 
Děti začínají v opravených školách : na Znojemsku a Moravskokrumlovsku začíná školu obdobný 
počet dětí jako vloni / Monika Choděrová, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 205 (1.9.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravskokrumlovsko - školství - základní školy - střední školy - stavební - 
úpravy 

 
438)  DOMS 
Oranžový začátek školního roku / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 38 (15.9.2008), s. 5. 

dtto: 
MASK. Oranžový začátek školního roku. Zrcadlo. 12.9.2008, roč. 7, č. 16, s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - Hostěradice (Znojmo, Česko) - Višňové 
(Česko) - školství - základní - školy - výuka - interaktivní - tabule 

 
 
 

Zájmová č i nnost: 
 
 
439)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Za kino, divadlo, hudbu, tenis i plavání zaplatíme letos více / Sylva Pavlačková, Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 16 (19.1.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - volný čas - aktivity - vstupné - ceny - nárůst 
 

440)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Školníky čeká klid, budou prázdniny : školákům začnou příští týden jarní prázdniny. Bohatý 
program připravily domy dětí a mládeže na Znojemsku / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 39 (15.2.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - děti - prázdniny - domy dětí a mládeže – programy 
 

441)  BLAŽEK, Pavel  
Znojemsko: desítky případů graffiti ročně / Pavel Blažek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 61 (12.3.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - mládež - vyžití - graffiti - statistiky 
 

442)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Do dětských hřišť jdou statisíce / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 83 (8.4.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - děti - dětská hřiště - kvalita - kontroly - budování - 
rekonstrukce - náklady 

 
443)  MOŠTĚK, Mart in  
Letní tábory: volných míst je už málo : nejvyšší čas myslet na to, kam poslat dítě na letní tábor, 
mají rodiče na Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 19, č. 118 (21.5.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - děti - prázdniny - letní – tábory - obsazení 
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444)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Tábory: volná místa už jen v Krumlově : domy dětí a mládeže na Znojemsku chystají na prázdniny 
příměstské tábory / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 149 (26.6.2008), s. 3. 

dtto: 
BE. K létu patří tábory a je jich zase o něco více. Znojemský týden. 30.6.2008, roč. 8, č. 27, s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - děti - prázdniny - letní - příměstské - tábory - 
obsazení 
 

445)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Hygienici kontrolují letní tábory : do letních dětských táborů vyrazili znojemští hygienici / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 167 (18.7.2008),  
s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - dětské tábory - hygiena - kontroly - Krajská hygienická 
stanice 
 
 
 

Sport: 
 
 

446)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Lyžařské kursy jsou na ústupu : zájem o lyžařské kurzy na středních i základních školách klesá / 
Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 5 (1.2.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - sport - lyžování - lyžařské - kurzy - zájem - pokles 
 

447)  SMOLA, Daniel  
Sport ubírá peníze kultuře : ve Znojmě dostává větší dotace sport na úkor kultury / Daniel Smola. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 91 (17.4.2008), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - dotace - rozdělování - kultura - sport 

 
448)  MOŠTĚK, Mart in  
Fotbaloví fanoušci zakotví na Moravě : šampionát v Rakousku přivede na jih Moravy fanoušky         
z Polska a Německa / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 126 (30.5.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - sport - fotbal - EURO 2008 - fotbaloví - fanoušci - ubytování - poptávka 
 

449)  MOR 
Náhlé úmrtí Miroslava Sokola / mor. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 25 (17.6.2008), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - sport - tělovýchova - osobnosti - funkcionáři - Sokol, Miroslav - úmrtí 
 

450)  ANDRLE, Martin  
Jachtaři ovládli domácí mistrovství : po dlouhých osmi letech se vrátilo na Vranovskou přehradu 
Mistrovství České republiky v jachtingu a hned ho ovládli znojemští jezdci Štěrba s Fetterlem / 
Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 169 
(21.7.2008), s. 19. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovská přehrada - sport - jachting – Mistrovství ČR 
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451)  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Světový rekord v ultramaratonu zatím odolal : držitelce světového výkonu v jízdě na kole            
za čtyřiadvacet hodin Haně Ebertové nepřálo počasí, náročná byla i trať / Tereza Jelínková. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 194 (19.8.2008), s. 20. 
Znojmo-oblast (Česko) - sport - cyklistika - osobnosti - cyklisté - Ebertová, Hana - světové - 
rekordy 
 

452)  DAK 
Obce mohou dostat peníze na hřiště / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 210 (6.9.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - sport - dětská - hřiště - výstavba - dotace - dotační - programy - Dětská 
hřiště 2008 
 

453)  MOŠTĚK, Mart in  
Sport v zimě: kluziště i skatepark : na brusle, do bazénu, ale také do skateparku či na lezeckou 
stěnu si mohou jít v zimě zasportovat lidé na Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 48 (28.11.2008), s. 1. 
Znojemsko - sport - sportovní - vyžití - venkovní - kluziště - lezecké stěny - skateparky - otevření 
 
 
 

Cestovn í  ruch: 
 
 

454)  MOŠTĚK, Mart in  
Vinařský portál má rezervy : vinařská turistika na Znojemsku nabývá na popularitě / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 5 (7.1.2008), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - vinařská - turistika - internetové - portály - rezervy 
 

455)  MOŠTĚK, Mart in  
Regiontour: novinky ze Znojemska : tradiční stánky a nové programy nabídnou obce a firmy         
ze Znojemska na svých stáních na Regiontouru / Martin Moštěk, Daniel Smola. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933Roč. 6, č. 1 (4.1.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - Veletrh cestovního ruchu - Regiontour 2008 - prezentace 
- novinky 
 

456)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojemsko láká turisty na víno a kola : na letošním Regiontouru se představily obce opět společně 
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 10 
(12.1.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - prezentace - Regiontour 2008 - lákadla - víno - 
cykloturistika - turistické - programy - informační - služby 
 

457)  VÍTEK, Štěpán 
Česko "bez hranic" : jak při turistice využít výhody schengenského prostoru / Štěpán Vítek. -- In: 
in-magazín Hospodářských novin. -- Roč. 7, č. 3 (16.1.2008), s. 10-13. 
Česká republika - Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - hranice - otevření - 
schengenský prostor 
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458)  CHAF 
Znojemsko se představilo na veletrhu turistických možností / chaf, doms. -- In: Znojemský týden 
: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 3 (14.1.2008), s. 8. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - veletrhy - Regiontour 2008 -prezentace - expozice 
 

459)  SMOLA, Vojtěch 
Podyjí turistům ukážou speciální průvodci : ve Znojmě se sešli zástupci správy národního parku      
s podnikateli / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 19 
(23.1.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin - SMOLA, Daniel. Podyjí bude mít oficiální průvodce. Rovnost-Znojemský deník. 
23.1.2008, roč. 19, č. 19, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí - průvodci - vyškolení 
- certifikáty 

 
460)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojmo bude mít ponocného : Znojmo nabídne dalekohledy, zvukového průvodce a ponocného / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 57 (7.3.2008), 
s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - projekty - Znojmo-město s přívlastkem - atrakce - 
přípravy 
 

461)  GROSSMANN, David  
Pro zahraniční turisty je Znojemsko neobjevené / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 80 (4.4.2008), s. 2. 

dtto: 
STŘECHA, František. Pavel Kovařík: Překvapil mě turistický potenciál Znojma. Znojemský týden. 
7.4.2008, roč. 8, č. 15, s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turismus - analýzy - zpracování - inPuncto - Kovařík, Pavel 
- rozhovory 

 
462)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Region nabízí turistům nová zákoutí : letos poprvé turisté projdou stezku na Miroslavských 
kopcích / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 93 
(19.4.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - sezony - zahájení - stezky - 
otevření 

 
463)  VOJTEK, Milan 
Vranovsko chystá turistům novinky / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 18,      
č. 114 (16.5.2008), s. 12. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Vranovskem kolmo i koňmo. Rovnost-Znojemský deník. 16.5.2008, roč. 19, č. 114, 
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - cestovní ruch - turisté - možnosti - 
lodní doprava - kempy - zámky - novinky 
 

464)  HASLINGER, Franz 
Na kole dějinami Podyjí / Franz Haslinger. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 5, č. 1 (2008), s. 14, 16, 
18, 20. 
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Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - cestovní ruch - turistika - cyklistické trasy - historické - 
památky - historie 
 

465)  HASLINGER, Franz 
Am Rad durch Geschichte der Thaya / Franz Haslinger. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 5, Nr. 1 
(2008), s. 15, 17, 19, 21. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - cestovní ruch - turistika - cyklistické trasy - historické - 
památky - historie 

 
466)  SMOLA, Daniel  
Vranovský kemp má potíže : jednatelé společnosti Camp pláž Vranovská přehrada odvolali těšně 
před sezonou ředitele a chystají se prodat své podíly / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 122 (26.5.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
VSM. Kemp přišel o 112 stromů a vedení. Mladá fronta dnes. 27.5.2008, roč. 19, č. 123, s. 2, Jižní 
Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - cestovní ruch - pláže - kempy - Camp 
pláž - Vranovská přehrada - problémy 
 

467)  CHODĚROVÁ, Monika 
Místa technické a první pomoci: nejlepší služby pro cyklisty v republice / Monika Choděrová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 129 (3.6.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - cyklostezky - cykloturisté - pomoc - 
projekty - místa technické a první pomoci - Cyklo Klub Kučera Znojmo 
 

468)  SMOLA, Vojtěch 
Sedm divů Znojmu nestačí : hradby i podzemní labyrint, chrámy či přírodní scenérie / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 138 (13.6.2008), s. 2, příl. 
Znojmo. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - prezentace - World Wide Web - 77 divů Znojma - 
představení 

 
469)  PODYJÍ 
Podyjí nabízí pohodlné výlety i náročné túry. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 161 
(11.7.2008), s. 4, Na cestách. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - cestovní ruch - turistika - výlety - túry – tipy 
 

470)  MOŠTĚK, Mart in  
V kempech přibývá cizinců : navzdory deštivému počasí kempy na Znojemsku rekreanty docela 
lákají / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 164 
(15.7.2008), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - kempy - návštěvnost - cizinci - nárůst - kapacita - 
rozšiřování 
 

471)  STUCHLÍKOVÁ, Jitka 
Cyklisty čekají centra technické i první pomoci : Česko přeje cyklistům / Jitka Stuchlíková, Lenka 
Ivánková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 166 (17.7.2008),     
s. 23. 
Česká republika - Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - cyklotrasy - cyklisté - 
pomoc - projekty - Cyklisté vítání - místa technické a první pomoci - Self Service 
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472)  HORKÁ, Jana 
V Podyjí turisté nepočítají kilometry, ale sklenice vína / Jana Horká, Jan Sochor. -- In: 
Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 52, č. 140 (18.7.2008), s. 15, 19. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - cestovní ruch - vinařská turistika - vinařské stezky - 
Znovín Znojmo, a. s. - všeobecnosti a zajímavosti - lákadla - Znovín walking - vinotéky - Loucký 
klášter - Malovaný sklep - Moravský sklípek 

 
473)  HLADÍK, Jaroslav  
Chůze, která léčí, aneb "Znovín Walking" / Jaroslav Hladík. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 1212-
7884. -- Roč. 101, č. 7-8 (2008), s. 384. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - stezky - Znovín Walking - otevření 
- Znovín Znojmo, a. s. 
 

474)  ZL 
Proslulé znojemské víno chutnalo už českým králům! A neztrácí na kvalitě : za návštěvu v regionu 
však stojí nejen vinné sklípky, ale také zdejší hrady, zámky nebo příroda / zl. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 177 (30.7.2008), s. 24, příl. Cesty městy. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - historické - památky - hrady - zámky 
 

475)  ŽÁČKOVÁ, Martina 
Plavba městy, přehradami i soutěskami : vyjížďky výletními loděmi po našich tocích patří               
k oblíbeným letním atrakcím / Martina Žáčková. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 184 
(7.8.2008), s. 4, Café. 
Česká republika - Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - lodní doprava - přehrady - 
Vranovská přehrada 

 
476)  SMOLA, Daniel  
Turistické novoty hlásí dobrý start : Muzeum motorismu, cyklocentrum či biokoupaliště jsou jen 
některé z novinek na Znojemsku, kterým pomalu končí první turistická sezona / Daniel Smola. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 199 (25.8.2008), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - služby - sezony - srovnání 

 
477)  MORAVOU 
Moravou od sklípku ke sklípku. -- In: Travel Digest. -- ISSN 1211-5312. -- (2008), č. 9, s. 56-57. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - cykloturistika - vinařské stezky - Moravské 
vinařské stezky - přehledy 

 
478)  CHAF 
Sezóna začala rozpačitě / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 31 (28.7.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - cestovní ruch - rekreační - oblasti - sezony - 2008 - 
zahájení 
 

479)  STUPKA, Michal  
Z Krumlova mezi Dunajovické vinice / Michal Stupka. -- In: Cykloturistika. -- Roč. 14, č. 10 
(24.9.2008), s. 36-37. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - cykloturistika - cyklistické - vinařské - stezky 
- Moravský Krumlov (Česko) - Hrušovany n/Jev. - Znojmo (Česko) 
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480)  STUPKA, Michal  
To nejkrásnější ze Znojemska / Michal Stupka. -- In: Cykloturistika. -- Roč. 14, č. 10 (24.9.2008), 
s. 38-39. 
 Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - cykloturistika - cyklistické - vinařské - stezky 
- Šobes - Šatov (Znojmo, Česko) 
 

481)  STUPKA, Michal  
Z Hrušovan na Rakvické svahy / Michal Stupka. -- In: Cykloturistika. -- Roč. 14, č. 10 (24.9.2008), 
s. 40. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - cykloturistika - cyklistické - vinařské - stezky 
- Břežany - Lechovice - Hodonice (Znojmo, Česko) 
 

482)  TREK 
Dagmar Strobl: Jediné, co pokulhává, je propagace znojemských vinařů / trek. -- In: Znojemsko. -
- Roč. 18, č. 46 (11.11.2008), s. 1. 
Znojemsko - Rakousko - cestovní ruch - podnikatelé - hoteliéři - setkání - přeshraniční - 
spolupráce - jednání 
 

483)  MOŠTĚK, Mart in  
Silvestr k nám láká Němce a Poláky : převážně v tradičním duchu plánují hoteliéři ve Znojmě a 
okolí silvestrovské oslavy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 296 (18.12.2008), s. 1. 
Znojemsko - cestovní ruch - hotely - rezervace - zahraniční - hosté - Poláci - Rakušané - Němci - 
Silvestr - oslavy 

 
484)  HORA, Josef 
Největší jihomoravský aquapark je v Rakousku / Josef Hora. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 18, č. 297 (19.12.2008), s. 2, Na cestách. 

dtto: 
Pevnost Laa střežila oblast mezi řekami Dyjí a Dunajem. Právo. 19.12.2008, roč. 18, č. 297, s. 2, 
Na cestách. 
Znojemsko - Dolní Rakousko - Laa an der Thaya - cestovní ruch - termální - lázně - Češi - 
návštěvnost - informace 
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ZNOJMO 
 
 

Př í roda: 
 
 
485)  SMOLA, Daniel  
Žena darovala Znojmu čtvrt milionu : nevšední dar důchodkyně pomůže toulavým kočkám / Daniel 
Smola, Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 17 
(21.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - psi - kočky - útulky - psí útulky - rozšíření - finanční - dary 

 
486)  JM 
Ulice Dyjská je uzavřena. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585 -- Roč. 8, č. 13 (25.3.2008), s. 5. 

dtto: 
OD. Uzavírka silnice ulice Dyjská. Znojemské listy.  27.3.2008, roč. 17, č. 6, s. 2. 
Znojmo (Česko) - příroda - sesuvy - skály - Dyjská ul. - uzavření - zabezpečení 

 
487)  SMOLA, Daniel  
Výstava trofejí ve Znojmě: po osmnácti letech / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 104 (3.5.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Výstava trofejí opět po letech ve Znojmě. Znojemské listy. 24.4.2008, roč. 17, č. 8, s. 1. 
BE. Myslivecké trofeje nadchly i laiky. Znojemský týden. 5.5.2008, roč. 8, č. 19, s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - myslivost - trofeje - výstavy - Loucký klášter 

 
488)  CHODĚROVÁ, Monika 
Povodňové plány: jen malý zájem : lidé, bydlící v záplavové zóně, mohli sepsat vlastní povodňový 
plán / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 106 
(6.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - povodně - záplavové zóny - povodňové plány - občané - nezájem 

 
489)  SMOLA, Daniel  
V sadech budou vinice i sochy : ještě letos na podzim by v Karolininých sadech mohly začít růst 
keře vinné révy / Daniel Smola, Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 6, č. 18 (2.5.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - příroda - městská zeleň - Karolininy sady - réva vinná - vinice - výsadba - 
Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice 

 
490)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Vyčistíme mašovickou střelnici / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 122 (26.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí - Správa Národního parku Podyjí - 
osobnosti - ředitelé – Rothröckl, Tomáš - rozhovory 

 
491)  KOS, Jan 
Kácení dřevin na Pašerácké stezce / Jan Kos. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj 
Národního parku Podyjí. -- Roč. 9, č. 1 (2008), s. 4. 
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Znojmo (Česko) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí - příroda - stezky - Pašerácká stezka - 
dřeviny - kácení - bezpečnost 

 
492)  TREK 
Znojmo se mění v květinovou zahradu / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 22 (27.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - městská zeleň - Městská zeleň Znojmo - květinová - výzdoba - výsadba 

 
493)  SMOLA, Daniel  
Obnova městských parků nebude zřejmě bez problémů / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 22 (30.5.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - příroda - městské - parky - obnova - projekty - dotace - Evropská unie 

 
494)  EIS 
Myslivecká výstava založila novou tradici / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 24 (10.6.2008),     
s. 5. 
Znojmo (Česko) - příroda - myslivost - trofeje - výstavy - Loucký klášter - tradice - založení 

 
495)  JM 
Parčík v bývalé Frutě nepadne / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 44 (27.10.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - parky - zanedbání - podniky - Fruta - náprava 

 
 
 

Životn í  prostřed í :  
 
 
496)  GROSSMANN, David  
Třídicí linka: do půl roku hotovo : ve Znojmě se začalo stavět separační centrum za sedmdesát 
milionů korun / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 11 (14.1.2007), s. 1. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - třídění - separační centrum - výstavba 

 
497)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Bez poplatků za odpad? Jde to : půl roku platí ve Znojmě nová odpadová vyhláška / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 18 (22.1.2008), s. 1. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Důsledné třídění odpadu může ovlivnit výši poplatků. Znojemské noviny. 
25.1.2008, roč. 6, č. 4, s. 4. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální - odpad - vyhlášky - poplatky - snížení 

 
498)  VHA 
Nejhlučnější místo v kraji: Znojmo : na jižní Moravě se chystají protihluková opatření / vha. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 27 (1.2.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
VHA. Mapy ukázaly nejhlučnější místa v kraji. Nyní bude třeba je ztišit. Mlada fronta dnes. 
6.2.2008, roč. 19, č. 31, s. 5, Jižní Morava. 
Jihomoravský kraj (Česko) - Znojmo (Česko) - životní prostředí - hluk - hlukové mapy - 
vypracování - protihluková opatření 
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499)  SMOLA, Daniel  
Nejvíce trápí hluk lidi ze Znojma : Ministerstvo zdravotnictví vydalo takzvané hlukové mapy / 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 30 (5.2.2008),  
s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - hluk - hlukové mapy - vypracování - protihluková opatření 

 
500)  JANEBA, Oldř ich 
Ekologové: Nejvíce velkého hluku způsobuje doprava : za nejvýznamnější zdroj hluku v Česku je 
považována doprava z pozemních komunikací / Oldřich Janeba. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 45 (22.2.2008), s. 12. 

dtto: 
ČTK. Hlukem trpí nejvíc ve Znojmě a v Bučovicích. Právo. 23.2.2008, roč. 18, č. 46, s. 12. 
Česká republika - Znojmo (Česko) - životní prostředí - hluk - hlukové mapy - vypracování - 
Ekologický právní servis 

 
501)  SMOLA, Daniel  
Znojmáky nejvíc trápí hluk / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 55 (5.3.2008), s. 2. 

dtto: 
EIS. Znojmo patří mezi nejhlučnější rekordmany. Znojemsko.4.3.2008, roč. 18, č. 10, s. 2. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - hlučnost - hluk - hlukové mapy 

 
502)  CHODĚROVÁ, Monika 
Znojmo hyzdí méně černých skládek : znojemská radnice vyčlenila na letošní likvidace černých 
skládek jen polovinu loňské částky / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 55 (5.3.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - černé skládky - likvidace 

 
503)  SMOLA, Vojtěch 
Úkol roku: naučit lidi třídit : nelichotivé výsledky Znojemska v třídění odpadu má vylepšit projekt, 
který zajistí kontejnery i osvětu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -
- Roč. 19, č. 57 (7.3.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - odpady - třídění - projekty - Eko-kom 

 
504)  MM 
Ve Znojmě bude dvojnásobek košů / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 56 (6.3.2008), s. 3. 

dtto:  
ŠIP. Vymění se lavičky i odpadkové koše. Znojemské listy. 13.3.2008, roč. 17, č. 5, s. 2. 
TREK. Odpadkových košů bude dvojnásobek. Znojemsko. 11.3.2008, roč. 18, č. 11, s. 2. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - městský mobiliář - odpadkové koše - lavičky - výměna - 
sjednocení 

 
505)  EIS 
Proč se kácejí stromy v Podyjí / e. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 10 (4.3.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - stromy - kácení - zdůvodnění - Národní park Podyjí 
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506)  SMOLA, Daniel  
A.S.A. vyvezla odpad na černou skládku : policie prošetřuje původce černé skládky poté, co tam 
přistihla vysypávat řidiče nákladního auta firmy .A.S.A. křidlice / Daniel Smola, Dalibor Krutiš. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 67 (19.3.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - černé - skládky - policie - šetření - A.S.A. Praha - odpady - 
vývozy 

 
507)  JM 
Ořezané lípy se nelíbí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585 -- Roč. 8, č. 11 (10.3.2008), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - stromy - úpravy - ořezávání - Městská zeleň Znojmo - 
obyvatelé - protesty 

 
508)  BE 
Koše a lavičky ve Znojmě budou o něco hezčí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 11 (10.3.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - městský mobiliář - odpadkové koše - lavičky - výměna 

 
509)  TREK 
Za nepořádek u kontejnerů zaplatíme my všichni / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 12 
(18.3.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální - odpady - černé skládky - kontejnery - pokuty 

 
510)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Strážníci si chtějí posvítit na zahrádky : strážníci se chystají více hlídat zahrádkářské kolonie. 
Kvůli černým skládkám / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 84 (9.4.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - odpady - černé skládky - zahrádkáři - Městská policie - 
kontroly 

 
511)  ŠIP 
Změna ve vyhlášce: Popelnice mohou být na ulici déle / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 6 
(27.3.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - popelnice - vyhlášky - změny 

 
512)  SMO 
Turisté míjejí hromady páchnoucího odpadu / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 109 (10.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - černé skládky - Koželužská ul. - parkoviště 

 
513)  SMOLA, Daniel  
Odvezli skládku, i kontejnery : spolu s hromadou odpadků nechala radnice odvézt z parkoviště     
na Koželužské ulici i společné kontejnery na smíšený a separovaný odpad / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 111 (13.5.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - černé - skládky - odpady - kontejnery - odvoz 

 
514)  CHAF 
Chodníky: nových 5 km / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 21 (19.5.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - chodníky - silnice - opravy - údržby - finance - uvolnění 
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515)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Třídící linka ovlivní dopravu, poplatky ne / Sylva Pavlačková, David Grossmann. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 164 (15.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - Regionální odpadové centrum Dobšice - 
zkušební provoz - spuštění 

 
516)  ONDRUŠKOVÁ, Pavla  
Znojmo třídí ve svém : vytříděné plasty a papír ze Znojma se už nevozí do Třebíče / Pavla 
Ondrušková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 178 (31.7.2008), s. 4, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - třídění - třídírny odpadu - A.S.A. EKO 
Znojmo, s. r. o. - Dobšická ul. - otevření 

 
517)  MOŠTĚK, Mart in  
Hluk ze zahrad nikdo nereguluje : lomoz zahradní techniky kazí některým lidem pohodu letních 
víkendů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 180 
(2.8.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - hlučnost - hluk - zahradní technika - snížení - Sdružení 
zahrádkářů 

 
518)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Po oslavě přijede odpadový taxík : po měsíci zkušebního provozu jede naplnonová třídící linka 
odpadového centra ve Znojmě / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 213 (10.9.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Dobšice - životní prostředí - komunální odpad - Regionální odpadové centrum - 
třídící linky - provoz - zahájení - kapacita - A.S.A. EKO Znojmo, s. r. o. 

 
519)  JM 
V parku chystají Barevný den / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 38 (15.9.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - ekologie - ZŠ nám. Republiky - Barevný den - programy 

 
520)  MM 
Zastupitelé schválili poplatek za odpad / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 232 (2.10.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Za odpady zaplatíme pět set korun, za žvýkačku tisícovku. Znojemské listy. 9.10.2008, roč. 
17, č. 20, s. 1. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální - odpad - vyhlášky - poplatky - schválení 

 
521)  TREK 
Za kilo papíru Barevný den / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 39 (23.9.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - ekologie - ZŠ nám. Republiky - Barevný den - programy - 
shrnutí 

 
522)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo bojuje s holuby : radnice ve Znojmě zaplatí polovinu nákladů těm, kteří ochrání dům před 
holuby / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 293 
(15.12.2008), s. 2, Jižní Morava. 
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dtto: 
BE. Radní vyhlásili válku holubům. Znojemský týden. 15.12.2008, roč. 8, č. 51/52, s. 5. 
MRVA, Vlastimil. Na Znojmo útočí okřídlené krysy. Znojemsko. 6.1.2009, roč. 19, č. 1, s. 2. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - znečišťování - holubi - trus - opatření - Městský úřad Znojmo 

 
 
 

Děj i ny: 
 
 
523)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 1 (2.1.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - ulice - Střelecká ul. - Wittlakova ul. - Coufalova ul. - vzpomínky 

 
524)  MOŠTĚK, Mart in  
Kraj chce koupit klášter : znojemské muzeum slaví sto třicet let, k výročí možná dostane budovu, 
kde je dosud v nájmu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 16 (19.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - dějiny - instituce - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) - expozice 
- umístění - minoritský klášter - budovy - vlastnictví - jednání 

 
525)  TOMAN, Jan 
Záhady smrti císaře Zikmunda ve Znojmě / Jan Toman. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 3 (14.1.2008), s. 13. 

dtto: 
TOMAN, Jan. Záhady smrti císaře Zikmunda ve Znojmě (2). Znojemský týden. 21.1.2008, roč. 8, 
č. 4, s. 13. 
TOMAN, Jan. Záhady smrti císaře Zikmunda ve Znojmě (3). Znojemský týden. 28.1.2008, roč. 8, 
č. 5, s. 6. 
TOMAN, Jan. Záhady smrti císaře Zikmunda ve Znojmě (4). Znojemský týden. 4.2.2008, roč. 8,  
č. 6, s. 6. 
Znojmo (Česko) - dějiny - králové - císařové - osobnosti - Zikmund Lucemburský 

 
526)  MOŠTĚK, Mart in  
Výstava připomene návrat Volyňáků / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 75 (29.3.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - volyňští Češi - návrat - 60. výročí - výstavy - kaple sv. Václava - 
Asociace Iuvenes Znoyem 

 
527)  FIALA, Karel  
Přemysl Otakar II. / Karel Fiala. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 5, č. 1 (2008) 
Znojmo (Česko) - dějiny - bitvy - bitva na Moravském poli - osobnosti - panovníci - Přemysl Otakar 
II., český král a markrabě moravský, ca 1233-1278 

 
528)  FIALA, Karel  
Přemysl Otakar II. / Karel Fiala. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 5, č. 1 (2008), s. 5, 7, 9, 11, 13. 
Znojmo (Česko) - dějiny - bitvy - bitva na Moravském poli - osobnosti - panovníci - Přemysl Otakar 
II., český král a markrabě moravský, ca 1233-1278 - historie 
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529)  VOJTEK, Milan 
Znojmo představí pravěké venuše z vykopávek / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 18, č. 160 (10.7.2008), s. 13. 

dtto:  
VSM. Venuše se stěhují na hrad. Mladá fronta dnes. 10.7.2008, roč. 19, č. 160, s. 1, Jižní Morava. 
MOŠTĚK, Martin. Na znojemský hrad míří Venuše. Znojemské noviny. 11.7.2008, roč. 6, č. 28, s. 4. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - vykopávky - výstavy - Život a smrt v mladší době kamenné 
- Znojemský hrad - Hlubokomašůvecká Venuše - Hedvika z Mašovic – prezentace 
 

530)  MOŠTĚK, Mart in  
Hradu do října vládne pravěk : do pravěkého rondelu a k unikátním Venuším zve výstava Život a 
smrt v mladší době kamenné / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 173 (25.7.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
ČTK. Pravěké krásky ožijí na hradě. Lidové noviny. 25.7.2008, roč. 21, č. 173, s. 4. 
VOJTEK, Milan. Venuše ze Znojma chránili strážníci. Právo. 25.7.2008, roč. 18, č. 173, s. 7. 
Znojmo (Česko) - dějiny - pravěk - doba kamenná - archeologie - výstavy - Život a smrt v mladší 
době kamenné - Znojemský hrad - Venuše - nálezy 

 
531)  SMO 
Podborský je čestným občanem / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 175 (28.7.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Archeolog Podborský čestným občanem. Znojemský týden. 23.6.2008, roč. 8, č. 26, s. 3. 
Archeolog Podborský čestným občanem města. Znojemské listy. 3.7.2008, roč. 17, č. 13, s. 2. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - osobnosti - archeologové - Podborský, Vladimír - čestná - 
občanství - udělení 

 
532)  ČTK 
Archeologové věří, že našli další Pohansko / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 197 (22.8.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Na Hradišti otevřeli 80 hrobů. Znojemsko. 12.8.2008, roč. 18, č. 33, s. 5. 
Znojmo (Česko) - dějiny - Velká Morava - archeologie - archeologické - nálezy - velkomoravská - 
pohřebiště - hroby 

 
533)  CHAF 
Venuše budou mít ve Znojmě svoji světovou premiéru / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 29 (14.7.2008), s. 5. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Tři krásky vystěhovaly z hradu nábytek a obrazy. Znojemsko. 15.7.2008, roč. 
18, č. 29, s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - vykopávky - výstavy - Život a smrt v mladší době kamenné 
- Znojemský hrad - Hlubokomašůvecká Venuše - Hedvika z Mašovic - prezentace 

 
534)  DVOŘÁK, Michal  
Znojmo plné venuší / Michal Dvořák. -- In: Koktejl. -- ISSN 1210-4353. -- Roč. 17, č. 9 (.9.2008), 
s. 118-119. 
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Znojmo (Česko) - dějiny - pravěk - archeologie - vykopávky - výstavy - Život a smrt v mladší době 
kamenné - Znojemský hrad - Hlubokomašůvecká Venuše - Hedvika z Mašovic - prezentace - 
osobnosti - archeologové - Čižmář, Zdeněk 

 
535)  ŠUFAJZL, Jarda 
Největší prezentace mladší doby kamenné ve Znojmě : rozhovor s archeologem Zdeňkem 
Čižmářem / Jarda Šufajzl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 30 (22.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - pravěk - doba kamenná - osobnosti - archeologové - Čižmář, Zdeněk - 
rozhovory 

 
536)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 30 (22.7.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - původ - založení - názvy - města - historie 

 
537)  CHAF 
Archeolog Vladimír Podborský dostal čestné občanství Znojma / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 31 (28.7.2008), s. 6. 

dtto: 
TREK. Čestné občanství. Znojemsko. 29.7.2008, roč. 18, č. 31, s. 3. 
ŠIP. Archeolog Podborský je čestným občanem města. Znojemské listy. 31.7.2008, roč. 17, č. 15, 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - osobnosti - archeologové - Podborský, Vladimír - čestná - 
občanství - udělení 

 
538)  PETERKOVÁ, Ĺuba 
Život a smrt mezi dřevěnými kůly / Ĺuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 31 
(29.7.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - výstavy - Život a smrt v mladší době kamenné - Znojemský 
hrad - ukončení - Čižmář, Zdeněk 

 
539)  ŠIP 
Jak se žilo v době kamenné? : odpověď přináší dlouho očekávaná výstava / šip. -- In: Znojemské 
listy. -- Roč. 17, č. 15 (31.7.2008), s. 1. 

dtto: 
ŠIPOŠOVÁ, Denisa. Plánovali jsme takovou malou interní výstavku. Znojemské listy. 31.7.2008, 
roč. 17, č. 15, s. 2. 
Znojmo (Česko) - dějiny - pravěk - doba kamenná - archeologie - výstavy - Život a smrt v mladší 
době kamenné - Znojemský hrad - Venuše - nálezy 
 

540)  SMO 
Výstava Život a smrt potrvá do listopadu / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 239 (10.10.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - pravěk - doba kamenná - archeologie - výstavy - Život a smrt v mladší 
době kamenné - Znojemský hrad - Venuše - nálezy 

 
541)  OTÁHAL, Vlastimi l  
K 90. výročí založení republiky / Vlastimil Otáhal. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 43 (21.10.2008), 
s. 4. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 28. říjen 1918 - založení - republiky - 90. výročí – výstavy 
 



   Znojemsko v tisku 2008 
 

 

78 

 

542)  RED 
Plakáty připomenou 90 let republiky / red. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 251 (24.10.2008), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Nádražní halu vyzdobily plakáty o zrození státu. Mladá fronta dnes. 27.10.2008, 
roč. 19, č. 253, s. 1, Jižní Morava. 
JM. Už Švejk prohlásil, že se nádraží dobře fotografuje. Znojemský týdne. 27.10.2008, roč. 8,    
č. 44, s. 13. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 28. říjen 1918 - založení - republiky - 90. výročí - vernisáže - výstavy 

 
543)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Pomník k výročí založení republiky / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 251 (24.10.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 28. říjen 1918 - založení - republiky - 90. výročí - pomníky - Deska 
republiky - odhalení - nám. Republiky 

 
544)  SMOLA, Daniel  
Výstavu Život a smrt vidělo šest tisíc lidí / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 259 (4.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - pravěk - doba kamenná - archeologie - výstavy - Venuše - nálezy - Život 
a smrt v mladší době kamenné - Znojemský hrad - ukončení - návštěvnost 
 

545)  SMOLA, Vojtěch 
Hedvika pojede do světa / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 261 (6.11.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Mašovice (Znojmo, Česko) - dějiny - pravěk - archeologie - nálezy - sošky - 
Hedvika z Mašovic - výstavy - plánování 

 
546)  VSM 
Hedvika se po odpočinku vydá dál : torzo venuše na jaře zamíří do Brna, vidět by ji chtěli i Maďaři 
/ vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 268 (14.11.2008), s. 1, Jižní 
Morava. 

dtto: 
MORAVSKÉ Venuše se vracejí do trezorů a muzejí. Rovnost-Znojemský deník. 14.11.2008, roč. 19, 
č. 268, s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - nálezy - Hedvika z Mašovic - depozitáře - výstavy 

 
547)  MM 
Archeologové našli zbytky kostela / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 274 (22.11.2008), s. 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Archeologové našli zbytky kostela a vodovod. Znojemské noviny. 28.11.2008, 
roč. 6, č. 48, s. 2. 
Znojmo (Česko) - dějiny - středověk - archeologie - archeologické - nálezy - středověké - kostely 
- pozůstatky - ul. Přemyslovců - Horní náměstí - rekonstrukce - Čižmář, Zdeněk 

 
548)  ŠIP 
Občané si připomněli 17. listopad / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 23 (20.11.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 17. listopad 1939 - 17. listopad 1989 - studenti - demonstrace - 
připomenutí 
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549)  MM 
Archeologové našli unikátní mince / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 285 (5.12.2008), s. 3. 

dtto: 
TIK. Mince staré 800 let. Znojemsko. 2.12.2008, roč. 18, č. 49, s. 1. 
Znojmo (Česko) - dějiny - středověk - archeologie - archeologické - nálezy - stříbrné - měděné - 
mince - Horní náměstí - rekonstrukce - Čižmář, Zdeněk 

 
550)  MOŠTĚK, Mart in  
Na náměstí vykopali badatelé tisíce let staré hroby / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 288 (9.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - záchranný výzkum - Horní náměstí - nálezy - hroby - 
kostry 

 
551)  CHAF 
Horní náměstí vydalo dávné poklady / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 50 (8.12.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - nálezy - Horní náměstí - rekonstrukce - 
osobnosti - archeologové - Čižmář, Zdeněk - rozhovory 

 
552)  VOJTEK, Milan 
Znojmo vydává historické poklady / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18,      
č. 290 (11.12.2008), s. 12. 

dtto: 
ŠUF. Náměstí vydává své poklady. Znojemsko. 16.12.2008, roč. 18, č. 51, s. 1, 5. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - záchranný výzkum - Horní náměstí - rekonstrukce - nálezy 
- osobnosti - archeologové - Čižmář, Zdeněk - informace 

 
553)  MOŠTĚK, Mart in  
Horní náměstí odkrylo další hroby / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 297 (19.12.2008), s. 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Badatelé našli hroby i stavební huť. Rovnost-Znojemský deník. 19.12.2008, roč. 
19, č. 297, s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické - nálezy - hroby - Horní náměstí 

 
554)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Jodas: Sepisuji historii znojemského nádraží / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 298 (20.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - kroniky - znojemské - nádraží - historie - osobnosti - kronikáři - Jodas, 
Vladimír 

 
555)  CHAF 
Horní náměstí vydalo podivný hrob muže a dítěte / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 1 (29.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - doba bronzová - archeologie - archeologické - nálezy - hroby - Horní 
náměstí 
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Histor i cké památky: 
 
 
556)  VSM 
Loucký klášter zřejmě zůstane státu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 7 (9.1.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Znojemští radní nechtějí Loucký klášter. Právo. 10.1.2008, roč. 18, č. 8, s. 13. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - vlastnictví - stát - město - převody - 
podmínky - jednání 
 

557)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojmo pronajme své věže / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 19, č. 8 (10.1.2008), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Znojmo pronajme své věže. Mladá fronta dnes. 11.1.2008, roč. 19, č. 9, s. 2, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - Radniční věž (Znojmo, Česko) - Vlkova věž - 
výběrová řízení - pronájmy 

 
558)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojmo asi odmítne převzetí Louky : radní doporučili vzít zpět žádost o převod Louckého kláštera 
kvůli tvrdým podmínkám. Zahraniční zájemce půjde do soutěže o koupi / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 12 (15.1.2008), s. 3. 

dtto: 
JUREČKOVÁ, Barbora. Boj o Loucký klášter Znojmo zřejmě vzdá. Znojemsko. 15.1.2008, roč. 18, 
č. 3, s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - vlastnictví - Městský úřad Znojmo - 
odstoupení - prodej - využití - jednání 

 
559)  PETERKOVÁ, Ľuba 
Věže s novým pánem / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 3 (15.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - Vlkova věž - Radniční věž (Znojmo, Česko) - 
pronájmy 

 
560)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 3 (15.1.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - obilní - sila - Sokolská ul. - budování - 1928 - likvidace - 
1969 
 

561)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 4 (22.1.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - historie 
 

562)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojmo odmítá převzetí Louky / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 6, č. 3 (18.1.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kláštery - Loucký klášter - vlastnictví - Městský úřad 
Znojmo - odstoupení - výběrová řízení - kupci - vyhlášení 
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563)  VSM 
Znojmo má 77 divů. A bude jich ještě víc / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 19, č. 21 (25.1.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
BE. Znojmo chce nalákat návštěvníky na 77 divů. Znojemský týden.Znojmo (Česko) - historické - 
památky - internetové - přehledy - všeobecnosti a zajímavosti 

 
564)  MCH 
O historické věže mají zájem dva podnikatelé / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 25 (30.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - pronájmy - podnikatelé - zájem 

 
565)  VSM 
Bývalá vodárna chátrá. Zařídí spásu děti a turisté? / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 26 (31.1.2008), s. 5, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - vodárny - vodárna U Obří hlavy - rekonstrukce - 
financování - dotace - EU - využití - volnočasové - aktivity 
 

566)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 5 (29.1.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - vily - vilové čtvrti - Na Valech 

 
567)  VSM 
Čas na znojemské radniční věži se zastavil / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 31, (6.2.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Čas na znojemské radnici se zastavil. Rovnost-Znojemský deník. 6.2.2008, roč. 
19, č. 31, s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Radniční věž (Znojmo, Česko) - radniční - hodiny - opravy 
- Radnice (Znojmo, Česko) 

 
568)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo ví, komu půjčí věže / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 
19, č. 32 (7.2.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Radní pronajmou dvě věže. Rovnost-Znojemský deník. 7.2.2008, roč. 19, č. 32,  
s. 3. 
EIS. Dvě věže pro Milana Trojana. Znojemsko. 12.2.2008, roč. 18, č. 7, s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - Radniční věž (Znojmo, Česko) - Vlkova věž - 
výběrová řízení - pronájmy - podnikatelé - Trojan, Milan 

 
569)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Podnikatel chce ve Vlkově věži kavárnu : město pronajalo podnikateli Trojanovi dvě věže / Dalibor 
Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 6 (8.2.2008), s. 3. 

dtto: 
BE. Radniční a Vlkovu věž dostal do pronájmu Milan Trojan. Znojemský týden. 11.2.2008, roč. 8,  
č. 7, s. 5. 
ŠIP. Vlkova věž přiláká zájemce o kulturu, Radniční věž sportovce. Znojemské listy. 14.2.2008, 
roč. 17, č. 3, s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - Vlkova věž - pronájmy - podnikatelé - Trojan, Milan 
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570)  VSM 
Na znojemské hradby povede nová, klidná cesta / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 39 (15.2.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - hradní příkop - parkánová hradba - obnovení - 
zpřístupnění - Dolní park 

 
571)  ATWERI,  Jiř í  
Jak se zřítila Loupežnická věž / Jiří Atweri. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 7 (11.2.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loupežnická věž - historie 

 
572)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojmo otevře první část hradeb : demolice zchátralé stolárny umožní opravit a zpřístupnit část 
znojemských hradeb v Dolním parku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 39 (18.2.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - opevnění - opravy - zpřístupnění - Dolní park 

 
573)  JM 
Vily navrhovali architekti z Vídně / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 8 (18.2.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - vily - Rudoleckého ul. - historie 

 
574)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 9 (26.2.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - domy - Horní náměstí - Kovářská ul. - historie 

 
575)  TREK 
Město chce minoritský klášter prodat, požadovanou částku však zatím tají / trek. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 18, č. 9 (26.2.2008), s. 14. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - minoritský klášter - prodej 

 
576)  TREK 
Dolní park mění podobu, začaly první opravy hradeb / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 9 
(26.2.2008), s. 14. 

dtto: 
BE. Hradby v parku se dočkají oprav. Znojemský týden. 25.2.2008, roč. 8, č. 9, s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - opevnění - opravy - obnovení - zpřístupnění - 
Dolní park 

 
577)  MOŠTĚK, Mart in  
Město otevře část hradeb / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
6, č. 8 (22.2.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - opravy - zpřístupnění 

 
578)  SMOLA, Vojtěch 
Co s klášterem v Louce : znojemští zastupitelé rozhodnou, zda odstoupí od převodu památky        
na město / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 65 
(17.3.2008), s. 2, Jižní Morava. 
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dtto: 
VSM. Loucký klášter už město od státu nechce. Mladá fronta dnes. 19.3.2008, roč. 19, č. 67, s. 4, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kláštery - Loucký klášter - vlastnictví - Městský úřad 
Znojmo - odstoupení - jednání 
 

579)  EIS 
Radniční hodiny opět odměřují čas / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č.10 (4.3.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Radniční věž (Znojmo, Česko) - hodiny – zprovoznění 
 

580)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 10 (4.3.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Kostel sv. Mikuláše - Velká Mikulášská - domy - historie - 
vzpomínky 

 
581)  GRD 
Město Louku nechce / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 68 
(20.3.2008), s. 3. 

dtto: 
ČTK. Nechtějí loucký klášter. Právo. 21.3.2008, roč. 18, č. 69, s. 10. 
JM. Město Louku nechce, o klášter usiluje Znovín. Znojemský týden. 25.3.2008, roč. 8, č. 13, s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kláštery - Loucký klášter - vlastnictví - Městský úřad 
Znojmo - odstoupení 

 
582)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 11 (11.3.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Přímětická ul. - dějiny - vzpomínky 

 
583)  KŘIVÁNKOVÁ, Eva 
Radnice hrozí exekucí : majitelé bez povolení přestavěli dům, teď chtějí vůči nim úřady tvrdě 
zakročit / Eva Křivánková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 75 
(29.3.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - chráněné - domy - opravy - úřady - exekuce 

 
584)  SMOLA, Vojtěch 
Zatraktivnění známých věží nabralo zpoždění / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 19, č. 81 (5.4.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
TREK. Věže zůstávají zatím nepřístupné. Znojemsko. 8.4.2008, roč. 18, č. 15, s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - Radniční věž (Znojmo, Česko) - Vlkova věž - 
pronájmy - Trojan, Milan - převedení - protahování 

 
585)  TREK 
Loucký klášter odpískán / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 13 (26.3.2008), s. 1. 

dtto: 
ŠIP. Město nebude usilovat o Loucký klášter. Znojemské listy. 27.3.2008, roč. 17, č. 6, s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kláštery - Loucký klášter - vlastnictví - Městský úřad 
Znojmo - odstoupení 
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586)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 13 (26.3.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - pěší zóna - Obrokova ul. - Masarykovo náměstí - historie 

 
587)  MM 
Hrad dostane projekt na opravu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 87 (12.4.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Znojemský hrad - opravy - projekty - výběrové řízení 
 

588)  MOŠTĚK, Mart in  
Radniční věž po týdnu otevřela : první ze dvou nově pronajatých městských věží je opět otevřená 
pro turisty / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19,      
č. 89 (15.4.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - Vlkova věž - Radniční věž (Znojmo, Česko) - 
informační centra - provoz - otevření 

 
589)  MOŠTĚK, Mart in  
Budoucí sestřičky už čistí hradby : z hradeb ve znojemském Horním parku začaly ve středu mizet 
nevzhledné čmáranice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 104 (3.5.2008), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Studentky se pustily do opravy zdí u hradeb. Znojemský týden. 5.5.2008, roč. 8, č. 19, s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - Horní park - opravy - sprejeři - malby - 
odstranění 

 
590)  MM 
Znojmo dává na památky miliony / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 106 (6.5.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - opravy - financování - státní dotace - městské rozpočty 

 
591)  MM 
Znojmo chystá mezinárodní projekt na hradby / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 108 (9.5.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Hradby propojí šest evropských zemí. Znojemské listy. 9.5.2008, roč. 17, č. 9, s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - revitalizace - mezinárodní - projekty 

 
592)  CHAF 
Bývalý ministr chce v Louce Památník národního písemnictví / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 16 (14.4.2008), s. 3. 

dtto: 
MEM. Jandák vidí v Louce památník národního písemnictví. Znojemsko. 15.4.2008, roč. 18, č. 16,  
s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - archivy - Památník národního písemnictví 
- přestěhování 

 
593)  JM 
Památková rezervace: Bouře ve sklenici vody : majitelka prodejny bytového textilu na Horní České 
unikla exekuci / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- 
Roč. 8, č. 18 (28.4.2008), s. 1, 3. 
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Znojmo (Česko) - historické - památky - památkové - rezervace - chráněné - domy - opravy - 
úřady - exekuce 

 
594)  ZD 
Masarykův pomník ve Znojmě / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 18 (28.4.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - sochy - pomníky - Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937 - 
umístění 

 
595)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 18 (29.4.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - domy - Divišovo náměstí - fotografie 

 
596)  VSM 
Vývozní zboží Znojma? Nově také hradby / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 119 (22.5.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
BE. Eura pomohou oživit hradby. Znojemský týden. 12.5.2008, roč. 8, č. 20, s. 3. 
Znojmo (Česko) - Slavonice - Tábor (Česko) - České Budějovice (Česko) - historické - památky - 
městské hradby - propagace - mezinárodní - projekty - Evropská síť hradebních měst 

 
597)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Muzejní noc viděl rekordní počet lidí : znojemské muzeum a další památky otevřely v pátek večer 
zdarma své prostory návštěvníkům / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 122 (26.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - zpřístupnění - návštěvnost - Muzejní noc 

 
598)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Vandal zničil u kaple sv. Václava informační desku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 136 (11.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - trestná činnost - vandalismus - historické - památky - kaple sv. Václava 
- informační - desky - zničení 

 
599)  ŠIP 
Studenti opraví zeď v Horním parku / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 9 (9.5.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - Horní park - studenti - opravy - sprejeři - malby 
- odstranění 

 
600)  BE 
Výstava představuje poklady z depozitářů : díl 2. - Hemina / be. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 20 (12.5.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - 130. výročí - historické - památky - výstavy - představení - Hemina 
 

601)  BE 
Výstava představuje poklady z depozitářů / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 19 (5.5.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - 130. výročí - výstavy - depozitáře - historické - památky - představení - šicí 
stroje 
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602)  TREK 
Na oživení hradebního systému získá Znojmo 60 000 eur / trek. -- In: Znojemsko 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - projekty - mezinárodní - spolupráce - využití - 
turistika - dotace 

 
603)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 20 (13.5.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - Radniční věž (Znojmo, Česko) - Radnice (Znojmo, 
Česko) - dějiny – historie 
 

604)  MOŠTĚK, Mart in  
Opravené hradby napadl sprejer : hradby v Horním parku vyčistili a nově omítli studenti a 
studentky teprve před dvěma týdny / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 6, č. 10 (16.5.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - Horní park - opravy - sprejeři - malby - 
odstranění - poškození 

 
605)  BE 
Poklady z depozitářů (III) / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 21 (19.5.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - 130. výročí - depozitáře - historické - památky - osobnosti - mecenáši - 
Wienerová, Alice Marie 

 
606)  BE 
Louka by mohla být plná knih / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 21 (19.5.2008), s. 14. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kláštery - Loucký klášter - archivy- Památník národního 
písemnictví - přestěhování 

 
607)  GRD 
Znojmo znovu otevřelo uličku pod radnicí / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 141 (17.6.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Nová ulice uprostřed města. Znojemské listy. 19.6.2008, roč. 17, č. 12, s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - centrum - uličky - Obchodní dům Dyje - Radnice (Znojmo, 
Česko) - otevření 

 
608)  MOŠTĚK, Mart in  
Na výměnu cedulí zbývají dva týdny : dva týdny mají majitelé domů v centru Znojma na to, aby 
opravili nevhodné úpravy, nebo odstranili vývěsní štíty / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 143 (19.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - městská památková rezervace - vývěsní štíty - výměna 

 
609)  SPA 
Znojmo otevře část historických hradeb / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 150 (27.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - Dolní park - opravy - zprovoznění 
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610)  JM 
Památníky Masaryka a Beneše budou dva / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 22 (26.5.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - památníky - bronzové - busty - osobnosti - prezidenti - 
Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937 - Beneš, Edvard, 1884-1948 - zhotovení 
 

611)  BE 
Poklady z depozitářů (IV) / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 22 (26.5.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - 130. výročí - depozitáře - historické - památky - betlémy - historie 

 
612)  BE 
Poklady z depozitářů (V) / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 23 (2.6.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - depozitáře - historické - památky - orientální - nábytek - historie 
 

613)  VSM 
Znojmo opraví historická náměstí / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 
č. 158 (8.7.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Znojmo má peníze na náměstí. Znojemské noviny. 11.7.2008, roč. 6, č. 28, s. 3. -  
ŠIP. Rekonstrukce Horního náměstí dostala zelenou. Znojemské listy. 17.7.2008, roč. 17, č. 14,    
s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - městská památková rezervace - Horní náměstí - 
Václavské náměstí - Vlkova ul. - ul. Přemyslovců - rekonstrukce -dotace - Evropská unie 

 
614)  BE 
Poklady z depozitářů (VI) / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 24 (9.6.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - depozitáře - historické - památky - zvířata 

 
615)  PETERKOVÁ, Ľuba 
Občané chtějí postavit pomník, předběhne je radnice / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
18, č. 24 (10.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - památníky - bronzové - busty - osobnosti - prezidenti - 
Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937 - Beneš, Edvard, 1884-1948 
 

MOŠTĚK, Martin 
Výročí republiky uctí deska a busty : dva pomníky budou ve Znojmě možná připomínat jubileum 
republiky / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 24 
(13.6.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - památníky - busty - prezidenti - Masaryk, Tomáš 
Garrigue, 1850-1937 - Beneš, Edvard, 1884-1948 - zhotovení 

 
616)  BE 
Poklady z depozitářů (VII) / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 25 (16.6.2008), s. 6. 
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Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - historické - památky - depozitáře 

 
617)  JAC 
Přispějí na hrad / jac. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 164 (15.7.2008), s. 12. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Znojemský hrad dostane z Kraje osmnáct milionů. Znojemsko. 15.7.2008, roč. 
18, č. 29, s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Znojemský hrad - opravy - dotace - Jihomoravský kraj 
(Česko) - Evropská unie 

 
618)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo chce přilákat turisty na hradby / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 195 (20.8.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
GROSSMANN, David. Znojmo chce vrátit rytíře na hradby. Rovnost-Znojemský deník. 20.8.2008, 
roč. 19, č. 195, s. 3. 
ŠIP. Hradby mohou využívat děti i rytíři. Znojemské listy. 28.8.2008, roč. 17, č. 17, s. 1. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - historické - památky - hradby - studie - představení - 
propagace 

 
619)  JM 
V domě mají středověký srub / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 28 (7.7.2008), s. 5 
Znojmo (Česko) - historické - památky - domy - Zelenářská ul. - dřevěné - sruby - zachování - 
opravy 

 
620)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 26 (24.6.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - domy - nám. Republiky - fotografie 

 
621)  Š 
V Althanském paláci otevřeli nový hotel / š. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 27 (1.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Althanský palác - Horní náměstí - rekonstrukce - 
zpřístupnění - restaurace - hotely - otevření 

 
622)  TÁBORSKÁ, Ol ina 
Do Znojma aspoň na týden / Olina Táborská. -- In: Styl pro ženy. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - rekreace - historické - památky - prohlídky - historie 

 
623)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 28 (8.7.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - domy - ulice - Jezuitská ul. - historie 

 
624)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 29 (15.7.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - domy - obchody - Václavské náměstí - historie 
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625)  STŘECHA,  František 
Život na Horním náměstí se při rekonstrukci nezastaví / František Střecha. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 30 (21.7.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - městská památková rezervace - Horní náměstí - 
rekonstrukce - dotace - Evropská unie 

 
626)  PETERKOVÁ, Ĺuba 
Z domu je ruina, ale památkáři pokutu neudělili / Ĺuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18,     
č. 31 (29.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - renesanční - domy - Malá Františkánská - špatné - stavy - 
chátrání - památkáři - průzkumy 

 
627)  VOJTEK, Milan 
Znojmo plánuje obnovu městských hradeb / Milan Vojtek. -- In: Právo. --ISSN 1211-2119. -- Roč. 
18, č. 207 (3.9.2008), s. 12. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - městské hradby - hranolová věž - obnova - studie - 
využití 

 
628)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 32 (5.8.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - domy - Kaplanka - historie - fotografie 

 
629)  EISENBRUK, Jiř í  
Madona odcestovala / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 34 (19.8.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Znojemský hrad - sochy - madony - Madona 
Immatriculata - restaurování 

 
630)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 35 (26.8.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Divišovo náměstí - historie - fotografie 
 

631)  BE 
Dny evropského dědictví otevřou památky zdarma / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 37 (8.9.2008), s. 7. 
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - slavnosti - Dny evropského dědictví - 
historické - památky - programy - zahájení 

 
632)  ŠIP 
Znojmo si zaslouží důstojnější podobu centra : rozhovor s městskou architektkou o nadcházející 
rekonstrukci Horního náměstí / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 16 (14.8.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - rekonstrukce - osobnosti - 
architekti - Ludvíková, Iveta - rozhovory 

 
633)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 37 (9.9.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - gymnázia - kostely - kostel sv. Michala - historie 
- fotografie 

 
634)  TREK 
Znojmo zblízka / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 38 (16.9.2008), s. 1. 
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Znojmo (Česko) - historické - památky - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) - Radniční věž 
(Znojmo, Česko) - vyhlídkové - dalekohledy - umístění - Znojmo-město s přívlastkem 
 

635)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 38 (16.9.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - domy - ulice - Mikulášské náměstí - Malá Mikulášská - 
historie - fotografie 

 
636)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 39 (23.9.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - domy - ulice - Velká Michalská ul. - historie – fotografie 
 

637)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 40 (30.9.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Hradiště (Znojmo, Česko) – Gránické  údolí (Znojmo, 
Česko) - historie 

 
638)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 41 (7.10.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - domy - ulice - ul. Jana Palacha - Kovářská ul. - historie - 
fotografie 

 
639)  MOŠTĚK, Mart in  
Divišovo náměstí: mizí plot i suché stromy : příjemnější posezení a lepší pohled má nabídnout 
Divišovo náměstí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 241 (13.10.2008), s. 3. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Prokop Diviš by se divil: z jeho náměstí mu zmizely stromy. Znojemsko. 
14.10.2008, roč. 18, č. 42, s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Divišovo náměstí - revitalizace - úpravy 
 

640)  MZ 
Dotace na obnovu památkově chráněných objektů / mz. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 42 (13.10.2008), s. 13. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - opravy - dotace - státní rozpočet - městský rozpočet - 
Program regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón 

 
641)  TREK 
10 000 návštěvníků znojemských věží / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 43 (21.10.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - historické - památky - věže - Vlkova věž - Radniční věž (Znojmo, 
Česko) - prohlídky - návštěvnost - shrnutí 

 
642)  SMOLA, Vojtěch 
Náměstí dostanou novou tvář : Divišovo náměstí i další historické části Znojma čeká obnova / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 250 (23.10.2008), s. 4, 
Jižní Morava. 

dtto: 
ŠIP. Divišovo náměstí změní tvář. Znojemské listy. 23.10.2008, roč. 17, č. 21, s. 1. 
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Znojmo (Česko) - historické - památky - Městská památková rezervace - Divišovo náměstí - Horní 
náměstí - Václavské náměstí - Jezuitské náměstí - ul. Přemyslovců - rekonstrukce - studie - 
vypracování 

 
643)  MOŠTĚK, Mart in  
Podzemí bude otevřeno celý rok / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 251 (24.10.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Znojemské podzemí - provozní - doba - prodloužení - 
programy - příprava 

 
644)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 44 (29.10.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Slepičí trh - historie - fotografie 

 
645)  JM 
Zůstane náměstí bez zeleně? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny proznojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 44 (27.10.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Divišovo náměstí - revitalizace - úpravy 

 
646)  SPA 
Sousoší se přestěhuje do Karolininých sadů / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 257, (1.11.2008), s. 3 . 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Sousoší Kalvárie shlíží nyní do údolí řeky Dyje. Rovnost-Znojemský deník. 
15.11.2008, roč. 19, č. 269, s. 3. 
TREK. Kalvárie dostala nové místo. Znojemsko. 19.11.2008, roč. 18, č. 47, s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - sousoší - Kalvárie - přestěhování - kostel sv. Alžběty - 
Karolininy sady 

 
647)  CHAF 
Bohyně Niké zmizela z podstavce / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 45 (3.11.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Komenského nám. - rekonstrukce - sochy - Niké 
- opravy 

 
648)  MOŠTĚK, Mart in  
Centrum Znojma čekají opravy : řemeslníci budou v centru Znojma pracovat do května / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 261 (6.11.2008), s. 1. 

dtto: 
BE. Znojemské Horní náměstí dostane nový kabát. Znojemský týden. 10.11.2008, roč. 8, č. 46, s. 5. 
TREK. Příští týden začíná rekonstrukce Horního a Václavského náměstí. Znojemsko. 11.11.2008, 
roč. 18, č. 46, s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - centra - Městská památková rezervace - Horní 
náměstí - Václavské náměstí - ul. Přemyslovců - rekonstrukce - opravy - Evropská unie - dotace 

 
649)  SMOLA, Vojtěch 
Znojemské hradby / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,      
č. 262 (7.11.2008), s. 10, Kam na víkend. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - historické - památky - hradby - opravy - Karolininy sady - 
Gránické údolí (Znojmo, Česko) - výlety 
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650)  GROSSMANN, David  
Před 70 lety hořela synagoga i ve Znojmě, připomene ji deska / David Grossmann. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 265 (1.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - synagogy - požáry - zničení - křišťálová noc - nám. 
Svobody - pamětní desky - Okrašlovací spolek 

 
651)  SMOLA, Vojtěch 
Turistická atrakce? Bývalá "chudinská čtvrť" Znojma / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -
- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 266 (12.11.2008), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - atrakce - historické - památky - Jáma - 
Staré město (Znojmo, Česko) - rekonstrukce 

 
652)  SMOLA, Vojtěch 
Opravy části znojemského centra startují / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 270 (18.11.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
DŠ. Rekonstrukce Horního náměstí: co přinesou nejbližší týdny. Znojemský týden. 18.11.2008, roč. 
8, č. 47, s. 4. 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Jaké změny oprava přinese. Znojemsko. 11.11.2008, roč. 18, č. 46, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - centra - městská památková rezervace - Horní 
náměstí - Václavské náměstí - ul. Přemyslovců - rekonstrukce - opravy - zahájení - Evropská unie - 
dotace 

 
653)  JM 
Nástěnná malba láká turisty / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 46 (10.11.2008), s. 9. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kostely - kostel sv. Jana Křtitele - nástěnné - malby - 
Vzkříšení Krista - osobnosti - malíři - Husák, Milivoj 

 
654)  SEDMDESÁT 
Sedmdesát let od zničení znojemské židovské synagogy. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 46 (10.11.2008), s. 13. 

pokrač.: 
Znojemský týden. 2008, č. 47, s. 6. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - židovské - synagogy - požáry - zničení - Křišťálová noc - 
historie - nám. Svobody - pamětní desky - Okrašlovací spolek 

 
655)  MOŠTĚK, Mart in  
Loucký klášter bude na prodej / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 275 (24.11.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kláštery - Loucký klášter - Státní úřad - vlastnictví - 
prodeje - nabídky 
 

656)  VSM 
Loucký klášter je na prodej / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 278 
(27.11.2008), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - prodej - Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 
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657)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 46 (11.11.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - Tkalcovská ulice - historie - fotografie 

 
658)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 47 (19.11.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Znojemský hrad - Kramerova vila - vyhlídky - historie - 
fotografie 

 
659)  SMOLA, Daniel  
Starému městu se vrací krása : přemístění sousoší Kalvárie a opravená část hradeb pod kostelem 
svatého Mikuláše / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 47 
(21.11.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
ŠIP. Z Karolininých sadů shlíží do údolí sousoší Kalvárie.Znojemské listy. 20.11.2008, roč. 17,       
č. 23, s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Kalvárie - hradby - vyhlídky - opravy - rekonstrukce 

 
660)  CHODĚROVÁ, Monika 
Znojemskou synagogu připomíná pamětní deska / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 282 (2.12.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠUF. Židovská synagoga má pamětní desku. Znojemsko. 9.12.2008, roč. 18, č. 50, s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - synagogy - vzpomínky - pamětní - desky - odhalení - 
Okrašlovací spolek 

 
661)  MOŠTĚK, Mart in  
Stát prodává Louku překvapivě draho : Loucký klášter jde poprvé do prodeje. Státní úřad vypsal 
výběrové řízení a chce sto šedesát milionů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 283 (3.12.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Loucký klášter je za 160 milionů. Znojemský týden. 1.12.2008, roč. 8, č. 49, s. 1. 
TREK. Stát chce prodat klášter v Louce nejvyšší nabídce. Znojemsko. 2.12.2008, roč. 18, č. 49,    
s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - prodej - výběrové řízení 

 
662)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 48 (25.11.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - domy - pekařství - Václavské náměstí - historie - 
fotografie 

 
663)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 49 (2.12.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Dolní náměstí - Masarykovo náměstí - trhy - 
historie - fotografie 

 
664)  TREK 
Divišák je bez plotu / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 49 (2.12.2008), s. 13. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Městská osvětová beseda - Divišovo náměstí - 
rekonstrukce 
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665)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 50 (9.12.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - ulice - Pražská ul. - Přímětická ul. - historie - fotografie 
 

666)  MOŠTĚK, Mart in  
Region má 33% nejhorších památek : památkáři dokončili seznam nejzdevastovanějších památek / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 292 
(13.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - chátrání - evidence - seznamy - Národní památkový ústav 

 
667)  DAK 
Znojmo chce změny na hradě / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 295 (17.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - změny - výstavba - kulturně-
společenská - centra - projekty - studie 

 
668)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 51 (16.12.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - domy - Dolní Česká ul. - historie - současnost - fotografie 

 
669)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 52 (23.12.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kaple - kaple Panny Marie Pomocné - historie - fotografie 

 
 
 

Veřejný ž i vot – místn í  správa: 
 
 
670)  ŠUFAJZL, J.  
Starosta Petr Nezveda rok po zvolení do funkce: Hájím společný program celé trojkoalice /        
J. Šufajzl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 1 (2.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - starostové - Nezveda, 
Petr - rozhovory 

 
671)  TREK 
Webové stránky města Znojma jsou nepřehledné / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 4 
(22.1.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - města - WWW stránky – nepřehlednost 
 

672)  KONEC 
Konec běhání mezi úřady. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 5 (29.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - občané - úřady - komunikace - zlepšení - Czech 
Point 
 

673)  ŠIP 
Městský úřad ve Znojmě spustil projekt Czech POINT / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17,    
č. 2 (31.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - občané - úřady - komunikace - zlepšení - projekty 
- Czech Point - připojení 
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674)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo zaplatí důchodcům moře / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 19, č. 32 (7.2.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
MIV. Připlatí seniorům na rekreaci. Právo. 9.2.2008, roč. 18, č. 34, s. 13. 
EIS. Město Znojmo pošle seniory k moři. Znojemsko. 12.2.2008, roč. 18, č. 7, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - rekreační - ozdravné - 
pobyty - Městský úřad Znojmo - příspěvky 
 

675)  PETERKOVÁ, Ľuba 
Česká rarita: Dvojčata Stehlíkové mají 92 let / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 6 
(5.2.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - 
dvojčata - Stehlík, František - Stehlík, Kašpar Josef - rarity 
 

676)  MICHA, Josef bin Gor ion 
Czech POINT: dvacet lidí denně / Josef bin Gorion Micha. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 33 (8.2.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - občané - úřady - komunikace - zlepšení - projekty 
- Czech Point - využití 
 

677)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Radní dají důchodcům milion : město Znojmo vyčlenilo milion korun na ozdravné pobyty u moře pro 
důchodce / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 35 
(11.2.2008), s. 1. 

dtto: 
ŠIP. Znojmo bude seniorům přispívat na pobyty u moře : polovinu ceny zájezdu zaplatí klient, 
druhou polovinu město. Znojemské listy. 14.2.2008, roč. 17, č. 3, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - Rada města Znojma - 
rozpočty - finance - vyčlenění 
 

678)  BE 
Město slibuje dárek seniorům a dětem / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 8 (18.2.2008), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - Rada města Znojma - 
rozpočty - finance - vyčlenění 
 

679)  TREK 
Znojmo chce Zlatý erb / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 9 (26.2.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - města - zviditelnění - internet - WWW stránky - 
soutěže - Zlatý erb - 10. ročník 
 

680)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Tip klub: majitel se roky nestará : budova, která vyrostla v centru Znojma těsně před revolucí, se 
rozpadá / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 59 
(10.3.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - majetek - objekty - Tip klub - chátrání - Fond 
dětí a mládeže 
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681)  GROSSMANN, David  
O novém radním rozhodnou v březnu : třenice v sociální demokracii způsobila, že na znojemské 
radnici chybí jeden člen rady / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 59 (10.3.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstvo - radní - volby 
 

682)  JM 
Odvolaná ředitelka Besedy chystá podání k soudu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 10 (3.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Znojemská Beseda - osobnosti - ředitelky - 
Špačková, Martina - funkce - odvolání - soudy - žaloby 
 

683)  CHAF 
Václav Beran na Besedě končí / chaf, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 10 (3.3.2008), s. 3. 

dtto: 
TREK. Václav Beran odchází. Znojemsko. 4.3.2008, roč. 18, č. 10, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Znojemská Beseda - osobnosti - Beran, Václav - 
funkce - odvolání 
 

684)  JM 
Romové chtějí odvolat koordinátora / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 10 (3.3.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - Romové - setkání - protesty - 
koordinátoři 
 

685)  SMOLA, Vojtěch 
Nezvedův tah na bránu : starosta Znojma Petr Nezveda se nebojí provádět změny / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 62 (13.3.2008), s. 2, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - působení 
 

686)  GRD 
Důchodci pojedou na Makarskou / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 61 (12.3.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Senioři se díky příspěvku města podívají na Makarskou riviéru. Znojemské listy. 13.3.2008, 
roč. 17, č. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - rekreační - ozdravné - 
pobyty - Městský úřad Znojmo - příspěvky 
 

687)  TROJAN, Jan 
Nejlepší stránky mají Znojmo a Archlebov : stále víc měst a obcí Jihomoravského kraje 
přitažlivou formou prezentuje na internetu svoji historii i současnost / Jan Trojan. -- In: Právo. -- 
ISSN 1211-2119 -- Roč. 18, č. 64 (15.3.2008), s. 12. 

dtto: 
ČTK. Web roku: Archlebov a Znojmo. Mladá fronta dnes. 15.3.2008, roč. 19, č. 64, s. 1, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - města - zviditelnění - internet - WWW stránky - 
soutěže - Zlatý erb - 10. ročník - ocenění 



   Znojemsko v tisku 2008 
 

 

97 

 

688)  GROSSMANN, David  
Kraj ocenil web Znojma a Bezkova : znojemské webové stránky vyhrály krajské kolo soutěže Zlatý 
erb a postoupily do celostátního finále / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 64 (15.3.2008), s. 3. 

dtto: 
CHAF, JM. Znojmo má nejlepší webovky. Znojemský týden. 17.3.2008, roč. 8, č. 12, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - města - zviditelnění - internet - WWW stránky - 
soutěže - Zlatý erb - 10. ročník - ocenění 
 

689)  VSM 
Zastupitelé Znojma zvolí nového radního / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 --  
Roč. 19, č. 65 (17.3.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstvo - radní - volby 
 

690)  TREK 
Romové s městem Znojmem komunikují lépe / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 10 (4.3.2008), 
s. 5. 

dtto: 
ŠIP. Komunikace radnice s Romy se výrazně zlepšila. Znojemské listy. 13.3.2008, roč. 17, č. 5, s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - Romové - zastupitelstvo - setkání 
 

691)  VSM 
Znojemská městská rada je opět kompletní / vsm, ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 19, č. 67 (19.3.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
ČTK, MIV. Znojmo má kompletní městskou radu. Právo. 21.3.2008, roč. 18, č. 69, s. 10. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstvo - radní - zvolení 
 

692)  CHODĚROVÁ, Monika 
Důchodci pojedou na Makarskou riviéru / Monika Choděrová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 6, č. 11 (14.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - rekreační - ozdravné - 
pobyty - ABC Tours 
 

693)  GRD 
Devátým radním má být Kaman / grd. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 11 
(14.3.2008), s. 1. 

dtto: 
TREK. Radního Kaššaie střídá Kaman. Znojemsko. 26.3.2008, roč. 18, č. 13, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstvo - radní - volby - Kaman, Pavel - 
zvolení 
 

694)  GROSSMANN, David  
Dovolená pro důchodce: vyprodáno : zájem o dovolenou, na kterou radnice důchodcům přispěje 
polovinou částky, je velký / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 69 (21.3.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Dar pro hrst důchodců. Mladá fronta dnes. 21.3.2008, roč. 19, č. 69, s. 1,3, 
Jižní Morava. 
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Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - rekreační - ozdravné - 
pobyty - Městský úřad Znojmo - příspěvky - zájem 
 

695)  TREK 
Webové stránky Znojma jsou v krajském finále / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 11 
(11.3.2008), s. 1. 

dtto: 
Š. Zlatý erb Znojmu. Znojemsko. 18.3.2008, roč. 18, č. 12, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - města - zviditelnění - internet - WWW stránky - 
soutěže - Zlatý erb - finále 
 

696)  TREK 
Důchodci příspěvek na dovolenou u moře dostanou / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 12 
(18.3.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - rekreační - ozdravné - 
pobyty - Městský úřad Znojmo - příspěvky 

 
697)  GROSSMANN, David  
Zájezd k moři nezbyl jen na pár důchodců / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 81 (5.4.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Přihlášky na dovolenou pro seniory se přijímají dál. Znojemské listy. 27.3.2008, roč. 17, č. 6, 
s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - rekreační - ozdravné - 
pobyty - zájemci - nadbytek 
 

698)  ŠIP 
Web města Znojma je nejlepší v kraji / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 6 (27.3.2008),    
s. 1 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - města - zviditelnění - internet - WWW stránky - 
soutěže - Zlatý erb - vítězové 
 

699)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo má druhý nejlepší web : nezávislý odborník Fendrych: Znojemské stránky, to je chaos a 
zmatek / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 88 
(14.4.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
ŠIP. Stříbrné internetové stránky. Znojemské listy. 10.4.2008, roč. 17, č. 7, s. 1. 
TREK. Zlatý erb vynesl Znojmu stříbro. Znojemsko. 15.4.2008, roč. 18, č. 16, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - WWW stránky - 
ohodnocení - Zlatý erb - odborníci - kritika 

 
700)  GRD 
Do Chorvatska zbyla volná místa / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 101 (29.4.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Poslední volná místa. Znojemské listy. 24.4.2008, roč. 17, č. 8, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - rekreační - ozdravné - 
pobyty - volná - místa 
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701)  GROSSMANN, David  
Znojmo má druhý nejlepší web / David Grossmann. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 6, č. 15 (11.4.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - WWW stránky - 
ohodnocení - Zlatý erb 
 

702)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo posílá první seniory k moři : na dotovaný zájezd včera odjeli první důchodci / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 111 (13.05.2008), s. 2, Jižní 
Morava. 

dtto: 
GROSSMANN, David. První autobus s důchodci vyrazil k moři na riviéru. Rovnost-Znojemský 
deník. 13.5.2008, roč. 19, č. 111, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - rekreační - ozdravné – 
pobyty 
 

703)  MM 
Radnice získala budovu úřadu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 114 (16.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelé - úřady - budovy - převody - 
vlastnictví 
 

704)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo zakazuje pití na ulici : radní schválili vyhlášku, která omezuje popíjení alkoholu                
na veřejnosti / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 124 
(28.5.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Radní chystají vyhlášku proti alkoholu v ulicích Znojma. Rovnost-Znojemský 
deník. 29.5.2008, roč. 19, č. 125, s. 3. 
BE. Doušek alkoholu může stát až dva tisíce. Znojemský týden. 2.6.2008, roč. 8, č. 23, s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - vyhlášky - alkohol - 
zákazy 
 

705)  SMOLA, Daniel  
Obnova parků nebude bez problémů : znojemská radnice má nachystané projekty za čtyři sta 
padesát milionů korun / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 124 (28.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - projekty - plánování - 
výstavba - Evropská unie – dotace 
 

706)  MM 
Web města nabízí informace investorům / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 124 (28.5.2008), s. 3. 

dtto:  
SMOLA, Vojtěch. Cesta k investici vede přes web. Mladá fronta dnes. 29.5.2008, roč. 19, č. 125, 
s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - WWW stránky - 
internetové - katalogy - spuštění 
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707)  SMOLA, Vojtěch 
Internet? Celý region jako na dlani / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. 
-- Roč. 19, č. 138 (13.6.2008), s. 4, příl. Znojmo. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - města - zviditelnění -internet - Městský úřad 
Znojmo - WWW stránky 
 

708)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojmo chce Podyjí v UNESCO : dostat Znojmo a Podyjí na globální mapu nejcennějších kulturních 
a přírodních památek chtějí zkusit představitelé města / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 138 (13.6.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - přírodní - kulturní - 
památky - UNESCO - parky - Národní park Podyjí - zapsání - jednání 
 

709)  STŘECHA,  František 
Starostové podepsali memorandum / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 21 (19.5.2008), s. 1. 

dtto: 
ŠIP. Deset let partnerství Znojmo-Retz. Znojemské listy. 22.5.2008, roč. 17, č. 10, s. 1. 
Znojmo (Česko) - Retz - veřejný život - místní správa - starostové - memoranda - podepsání - 
spolupráce 
 

710)  NEZVEDA, Petr ,  1967- 
S pomocí evropských projektů rušíme hranice / Petr Nezveda. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, 
č. 10 (22.5.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - přeshraniční - projekty - 
plánování - Evropská unie - dotace 
 

711)  MM 
Zastupitelé posoudí vyhlášku o alkoholu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 141 (17.6.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Zastupitelé budou rozhodovat, zda ve Znojmě omezit pití alkoholu na veřejnosti. Znojemské 
listy. 5.6.2008, roč. 17, č. 11, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo - vyhlášky 
- alkohol - posouzení 
 

712)  SMOLA, Daniel  
Znojmo zakázalo pití alkoholu na veřejnosti : znojemští zastupitelé schválili včera takzvanou 
suchou vyhlášku, podle které lidé nesmí pít alkohol na vybraných veřejných místech / Daniel 
Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 142 
 (18.6.2008), s. 3. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Liguére! si v ulicích Znojma nezakřičíme. Znojemsko. 3.6.2008, roč. 18, č. 23, 
s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo - vyhlášky 
- alkohol - schválení 
 

713)  MM 
Město chystá projekty / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,    
č. 142 (18.6.2008), s. 3. 
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dtto: 
TREK. Znojmo bude lépe vidět. Znojemsko. 10.6.2008, roč. 18, č. 24, s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo - projekty 
- schválení - Evropská unie - dotace 
 

714)  MOŠTĚK, Mart in  
Chci se pořádně opřít do práce : znojemského radního Otu Maška pověřilo vedení radnice řízením 
Znojemské Besedy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 155 (3.7.2008), s. 3. 

dtto: 
RZT. Hledá se ředitel Znojemské besedy. Znojemský týden. 7.7.2008, roč. 8, č. 28, s. 3. 
EIS. Nezvedu vystřídá Mašek. Znojemsko. 8.7.2008, roč. 18, č. 28, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Znojemská Beseda - Mašek, Ota - vedení - 
pověření 
 

715)  VYBÍRAL, Alo is  
Rozloučení s panem Jiřím Braunerem / Alois Vybíral. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 23 
(3.6.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Brauner, Jiří – úmrtí 
 

716)  GROSSMANN, David  
Znojemští politici odhalili příjmy : letos poprvé mohou lidé zjistit, kolik si v předchozím roce 
vydělali představitelé Znojma i všech dalších měst a obcí v regionu bokem a kolik naopak dlužili / 
David Grossmann, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 157 (7.7.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - starostové - 
místostarostové - příjmy - majetková přiznání - zveřejnění 
 

717)  JM 
Starosta už Besedu nepovede / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 24 (9.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Znojemská Beseda - ředitelé - Nezveda, Petr - 
funkce - ukončení 
 

718)  BE 
P. Balík: Některé věci vidím jinýma očima / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 24 (9.6.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - místostarostové - Balík, Pavel - 
rozhovory 
 

719)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Zákaz pití platí od úterý, účinnost ukáže tento víkend / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 162 (12.7.2008), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Daniel - MOŠTĚK, Martin. Znojmo zakázalo pití alkoholu na veřejnosti. Znojemské 
noviny. 20.6.2008, roč. 6, č. 25, s. 3. 
ŠIP. Opilci na veřejnosti skončí s pokutou. Znojemské listy. 3.7.2008, roč. 17, č. 13, s. 2. 
nojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - alkohol - zákaz - vyhlášky - 
účinnost 

 



   Znojemsko v tisku 2008 
 

 

102 

 

720)  MOŠTĚK, Mart in  
Radnice má studii proti větrníkům : znojemští radní zveřejnili studii zpochybňující záměry staveb 
větrných elektráren v regionu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 165 (16.7.2008), s. 1. 

dtto: 
JM. Závěr studie: větrníky poškodí krajinu a odradí turisty. Znojemský týden. 7.7.2008, roč. 8,    
č. 28, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo - studie - 
větrné elektrárny - výstavba - zpochybnění 
 

721)  SMO 
Zemřel dlouholetý zastupitel města Znojma a bývalý šéf JZD Práče / smo. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 188 (12.8.2008), s. 3. 

dtto: 
TIK. V neděli po půlnoci zemřel Alois Švrček. Znojemsko. 12.8.2008, roč. 18, č. 33, s. 1.  
BE. Znojemští se rozloučili s Aloisem Švrčkem. Znojemský týden. 18.8.2008, roč. 8, č. 34, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - Práče - veřejný život - místní správa - osobnosti - zastupitelé - Švrček, Alois - 
úmrtí 
 

722)  VOJTEK, Milan 
Znojmo vyhlásilo válku nepořádku / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18,       
č. 199 (25.8.2008), s. 10. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejný pořádek - 
vyhlášky - projednávání 
 

723)  SPA 
Znojemská Beseda dostane víc peněz / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 200 (26.8.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstvo - Znojemská Beseda - rozpočet - 
navýšení 
 

724)  EIS 
Alkohol zmizí z ulic Znojma / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 26 (24.6.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - alkohol - zákaz - vyhlášky 
– schválení 
 

725)  VSM 
Zákaz pití na ulicích hlídá i detektor / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 204 (30.8.2008), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - vyhlášky - alkohol - 
popíjení na veřejnosti - zákaz - detektory – pokuty 
 

726)  SMOLA, Vojtěch 
Úředníku, nenos šortky : Znojemská radnice připlatí na vhodné oblečení "vyvoleným" / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 210 (6.9.2008), s. 1, 4, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - ošatné - zavedení - 
příspěvky 
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727)  GROSSMANN, David  
Za vyplivnutí žvýkačky hrozí pokuta až 30 000 : město upřesnilo vyhlášku o pořádku na veřejném 
prostranství / David Grossmann. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 34 
(22.8.2008), s. 1. 

dtto: 
EIS. Za vajgl či žvýkačku pokuta až 30 000. Znojemsko. 26.8.2008, roč. 18, č. 35, s. 3. 
BE. Vyplivnout žvýkačku bude stát až 30 tisíc. Znojemský týden. 1.9.2008, roč. 8, č. 36, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - vyhlášky - vyhláška          
o čistotě a ochraně… - pokuty - zastupitelstvo – schválení 
 

728)  JM 
Oblek a kostým se zabydlují na radnici / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 38 (15.9.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - oblékání - zlepšení - 
doporučení 

 
729)  VSM 
Odhalí pamětní desku ke vzniku republiky / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 220 (18.9.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - politici - Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937 - 
Beneš, Edvard, 1884-1948 - Štefánik, Milan Rastislav, 1880-1919 - pamětní - desky - umístění - 
nám. Republiky 
 

730)  ŠIP 
Spolupráce s holandským Harderwijkem se bude rozšiřovat / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 
17, č. 18 (11.9.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Harderwijk - veřejný život - místní správa - partnerství - spolupráce - výměnné 
pobyty - rozšíření 

 
731)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Opilce vyhnala z ulic vyhláška : téměř tři měsíce platí ve Znojmě vyhláška o zákazu pití alkoholu   
na veřejnosti / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,   
č. 223 (22.9.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - vyhlášky - alkohol - 
popíjení na veřejnosti - zákaz - pokuty 

 
732)  VSM 
Znojmo zrušilo ošatné pro "vyvolené" úředníky / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. 
-- Roč. 19, č. 227 (26.9.2008), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - ošatné - zrušení 

 
733)  MM 
Znojmo si vezme úvěr 94 milionů / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 231 (1.10.2008), s. 3. 

dtto:  
MOŠTĚK, Martin. Unie blokuje miliony, Znojmo bere úvěr. Rovnost-Znojemský deník. 2.10.2008, 
roč. 19, č. 232, s. 3. 
ŠIP. Zpoždění v platbě za kanalizaci pomůže vyřešit úvěr. Znojemsko. 30.9.2008, roč. 18, č. 40,   
s. 9. 
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Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - rozpočty - úvěry - 
schválení 
 

734)  GROSSMANN, David  
Důchodci se za rok vrátí k moři : Rada Znojma schválila další dotované zájezdy pro důchodce / 
David Grossmann, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 238 (9.10.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Důchodci: zase k moři. Mladá fronta dnes. 9.10.2008, roč. 19, č. 238, s. 4, Jižní 
Morava. 
ŠIP. Město Znojmo opět nabídne pobyty u moře. Znojemské listy. 23.10.2008, roč. 17, č. 21,        
s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - rekreační - ozdravné - 
pobyty - Rada města Znojma - schválení 
 

735)  SMOLA, Daniel  
Předvolební dárek? Znojmo bude rájem pro důchodce : nejen jeden a půl milionu korun na zájezdy 
důchodců k moři, ale i bezplatnou dopravu pro seniory schválili v pondělí znojemští radní / Daniel 
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 239 (10.10.2008), s. 3. 

dtto: 
TREK. Zájezdy jako dárky pro seniory a děti. Znojemsko. 14.10.2008, roč. 18, č. 42, s. 11. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelstvo - důchodci - rekreační - pobyty - 
bezplatná - doprava - Rada města Znojma - schválení 

 
736)  SMOLA, Daniel  
Rozpočet Znojma: poprvé miliarda : přes jednu miliardu se vyšvihly příjmy v návrhu rozpočtu 
města Znojma na příští rok / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 283 (3.12.2008), s. 1. 

dtto:  
JM. Rozpočet Znojma: více než miliarda. Znojemský týden. 8.12.2008, roč. 8, č. 50, s. 3. 
MIV. Znojemští budou v příštím roce hospodařit s miliardou korun. Právo. 11.12.2008, roč. 18,      
č. 290, s. 12. 
SMOLA, Vojtěch. Rozpočet Znojma: poprvé miliarda. Mladá fronta dnes. 11.12.2008, roč. 19,       
č. 290, s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - rozpočet - 
2009 - příjmy - výdaje - návrhy 

 
737)  SMO 
Městští úředníci nedostanou přidáno / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 286 (6.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - úředníci - platy - 
stagnace 
 

738)  RED 
Sliby, které jsme občanům dali, splníme : rozhovor se starostou Znojma Petrem Nezvedou / red. -
- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 24 (4.12.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - 
rozhovory 
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739)  CHAF 
P. Nezveda: Přál bych si, aby na Znojmo byli jeho obyvatelé pyšní / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 50 (8.12.2008), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - starostové - Nezveda, Petr - rozhovory 

 
740)  VSM 
Funguje linka "Volejte starostovi" / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 
č. 290 (11.12.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - 
telefonní linky - Volejte starostovi 
 

741)  ŠUF 
Starosta Znojma Petr Nezveda: Město žije a jde dopředu : do městských bytů příští rok 
investujeme 90 milionů / šuf, TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 49 (2.12.2008), s. 3. 

dtto:  
pokračování. 9.12.2008, roč. 18, č. 50, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - 
rozhovory 

 
742)  VSM 
Starostovi teď svítí lampa od Tiffaniho / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 291 (12.12.2008), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - pracovny 
- vybavení 

 
743)  MIV 
Rozpočet Znojma uspěl / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 295 (17.12.2008),     
s. 12. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Znojmo má rekordní rozpočet. Rovnost-Znojemský deník. 17.12.2008, roč. 19, č. 
295, s. 1. 
TREK. Poprvé schválen miliardový rozpočet. Znojemsko. 23.12.2008, roč. 18, č. 52, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - rozpočet - 
2009 - příjmy - výdaje - návrhy - schválení 

 
744)  SMOLA, Vojtěch 
"Všem se nezavděčím" / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 
č. 296 (18.12.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - 
rozhovory 

 
745)  SMOLA, Vojtěch 
Důchodci jedou k moři. Znovu za peníze města / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 296 (18.12.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelstvo - důchodci - rekreační - pobyty - 
dotace - Rada města Znojma - schválení 
 

746)  VOJTEK, Milan 
Znojemská radnice naděluje řidičům protekční značky / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
2119. -- Roč. 18, č. 303 (30.12.2008), s. 13. 
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Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - odbor dopravy - 
automobily - registrační značky - přidělování 
 

747)  ŠIP 
Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2009 / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 25 
(19.12.2008), s. 1 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - rozpočet - 
2009 - příjmy - výdaje 

 
 
 

Veřejný ž i vot – spo lečenské organ izace: 
 
 
748)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Okrašlovací spolek zmapoval Gránické údolí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 119 (22.5.2008), s. 3. 

dtto:  
Jak vznikala mapa Gránic. Podyjské listí. Roč. 9, č. 2 (2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - společenské - organizace - Okrašlovací spolek - ediční činnost - 
mapy - Gránice (Znojmo, Česko) - Gránice - Gránické údolí a Karolininy sady pod Znojmem 

 
749)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 24 (10.6.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Německý měšťanský spolek - 
Mariánské nám. - historie 
 

750)  MM 
Sdružení rozdělí šest milionů korun / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 179 (1.8.2008), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - společenské - organizace - spolky - sdružení - vinařství - 
Znojemské vinařství, o. s. - projekty - finance - rozdělování 

 
751)  CHAF 
Obce z rakouské i české strany založily spolek / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 31 (28.7.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - Retz - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Interkom Hollabrunn - 
Retz - Znojmo - založení 

 
752)  OKRAŠLOVACÍ 
Okrašlovací a zalesňovací spolek ve Znojmě. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj 
Národního parku Podyjí. -- Roč. 9, č. 2 (2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Okrašlovací spolek - historie 
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Veřejný ž i vot – po l i t i cké strany: 
 
 
753)  STRNADOVÁ, Tereza 
Kolize v ČSSD: bez řešení : spor ve znojemské sociální demokracii přesáhl hranice města / Tereza 
Strnadová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 4 (5.1.2008), s. 2, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - ČSSD - spory 

 
754)  RZT 
Spory ve znojemské ČSSD přijel řešit Hašek / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 1 (2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - ČSSD - spory 

 
755)  PETERKOVÁ, Ľuba 
Předseda Zbyšek Kaššai: Ve znojemské ČSSD žádná krize není / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. 
-- Roč. 18, č. 2 (8.1.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - ČSSD - Kaššai, Zbyšek - rozhovory 
 

756)  VOJTEK, Milan 
Znojmo: spor v soc. dem. nekončí / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 6 
(8.1.2008), s. 12. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Muž s cejchem opustil ČSSD. Mladá fronta dnes. 8.1.2008, roč. 19, č. 6, s. 1, 2, 
Jižní Morava. 
GROSSMANN, David. ČSSD: po vylučování asi slučování. 8.1.2008, roč. 19, č. 6, s. 3. 
GROSSMANN, David. Nápisy na Lidovém domě hanobí radní. Rovnost-Znojemský deník. 9.1.2008, 
roč. 19, č. 7, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - ČSSD - spory - Grois, Oldřich - odstoupení 
 

757)  GROSSMANN, David  
ČSSD ve Znojmě: po vylučování slučování : okresní organizace strany připravuje sloučení tří 
městských organizací / David Grossmann. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, 
č. 2 (11.1.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - ČSSD - spory - organizace - slučování 

 
758)  CHAF 
Konference ČSSD potvrdila vystoupení z koalice ve Znojmě / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 3 (14.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - ČSSD - Městská konference ČSSD - koalice - 
vystoupení 
 

759)  SMOLA, Daniel  
Nezveda chce být senátorem : starosta Znojma Petr Nezveda je kandidátem znojemské ODS   
pro volby do Senátu / Daniel Smola, David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 21 (25.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život – politické strany - ODS - senátní - volby - kandidáti - Nezveda, 
Petr 
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760)  SMOLA, Vojtěch 
Nezveda chce výš, do Senátu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 19, č. 22 (26.1.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
CHAF. Pro senátorské volby už je známo sexteto. Znojemský týden. 28.1.2008, roč. 8, č. 5, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život – politické strany - Senát - volby -kandidáti - Nezveda, Petr 
 

761)  JM 
Znojemská ODA po devatenácti letech skončila / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 5 (28.1.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - ODA - působení - ukončení 
 

762)  SMOLA, Vojtěch 
Rozhádaná znojemská ČSSD se sloučila / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 24 (29.1.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
CHAF. ČSSD ve Znojmě sloučila své tři organizace. Znojemský týden. 4.2.2008, roč. 8, č. 6, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - ČSSD - místní organizace - sloučení - jednání 

 
763)  VOJTEK, Milan 
Spory v ČSSD na Znojemsku nekončí / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 18,  
č. 25 (30.1.2008), s. 12. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - ČSSD - spory - pokračování 
 

764)  ŠUF 
Starosta Petr Nezveda kandiduje do Senátu / šuf. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 5 (29.1.2008), 
s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život – politické strany - senátní - volby - kandidáti - Nezveda, Petr 
 

765)  STRNADOVÁ, Tereza 
Místostarosta už v ČSSD není : nejvyšší kontroloři v sociální demokracii se zabývali rozepřemi    
na znojemské radnici / Tereza Strnadová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19,  
č. 42 (19.2.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - ČSSD - místostarostové - Keremidský, Marian 
- vyloučení 
 

766)  VOJTEK, Milan 
Paroubek spory ve Znojmě neřešil / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 18, č. 91 
(17.4.2008), s. 12. 

dtto: 
MIV. Veřejnost má ráda jasno, míní šéf ČSSD. Právo. 17.4.2008, roč. 18, č. 91, s. 12. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - ČSSD - předsedové - Paroubek, Jiří - 
návštěvy 
 

767)  MOŠTĚK, Mart in  
Kandidáti do kraje se krčí vzadu : strany uzavřely a odevzdaly kandidátky do krajského 
zastupitelstva / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 193 (18.8.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život – politické strany - senátní - volby - kandidáti 
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768)  DAK 
Úředníci vylosují volební čísla stran / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 206 (27.8.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - senátní - volby - kandidáti 
 

769)  GROSSMANN, David  
Vinobraní 2008: Předvolební akce : do Znojma míří jihomoravští lídři všech největších stran / 
David Grossmann, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 208 (4.9.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život – politické strany - volební - kampaně - vinobraní - Znojemské 
historické vinobraní - využívání 
 

770)  ŠUF 
Kdo se utká v boji o senátní křeslo / šuf. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 33 (12.8.2008), s. 3. 

dtto: 
TREK. Kandidát do senátu Jiří Peřinka: Bayerová se Skopalem jsou vyhořelí. Znojemsko. 
12.8.2008, roč. 18, č. 33, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život – politické strany - senátní - volby - kandidáti 
 

771)  SMOLA, Daniel  
Zařizovala jsem chov žížal i návštěvu prezidenta / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 6, č. 34 (22.8.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život – politické strany - KSČM - senátní - volby - kandidáti - Bayerová, 
Marta - rozhovory 
 

772)  SMOLA, Daniel  
Někteří zahrádkáři chtěli tři třípokojové byty / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 6, č. 35 (29.8.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život – politické strany - senátní - volby - kandidáti - Molín, Josef - 
rozhovory 
 

773)  SMOLA, Daniel  
Obchvat teď slouží jen in-line bruslařům / Daniel Smola. -- In: Znojemskénoviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 6, č. 36 (5.9.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život – politické strany - ODS - senátní - volby - kandidáti - Nezveda, 
Petr - rozhovory 
 

774)  SMOLA, Daniel  
Ze znojemské ČSSD vystoupí další členové / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 6, č. 37 (12.9.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - Vranovská Ves - veřejný život – politické strany - senátní - volby - kandidáti - 
Peřinka, Jiří - rozhovory 
 

775)  SMOLA, Daniel  
Funkci senátora bych nedělal jako "vedlejšák" / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 6, č. 38 (19.9.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život – politické strany - senátní - volby - kandidáti - Rothröckl, Tomáš - 
rozhovory 
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776)  SMOLA, Daniel  
Peřinka má špatné informace, členů přibývá / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 6, č. 39 (26.9.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život – politické strany - senátní - volby - kandidáti - Skopal, Ladislav - 
rozhovory 
 

777)  VOJTEK, Milan 
Znojemská ČSSD řeší své vleklé problémy : šedesát jejich členů vystoupilo ze strany / Milan 
Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 231 (1.10.2008), s. 12. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Z ČSSD na Znojemsku prchají lidé. Mladá frontadnes. 1.10.2008, roč. 19,         
č. 231, s. 1, 2, Jižní Morava. 
SMOLA, Daniel. Znojemsko: ČSSD přišla o šedesát členů. Rovnost-Znojemský deník. 1.10.2008, 
roč. 19, č. 231, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - ČSSD - spory - členství - zrušení 
 

778)  SMOLA, Daniel  
Kdybychom prezidenta neměli, ušetříme miliony / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 6, č. 40 (3.10.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život – politické strany - senátní - volby - kandidáti - Stanislav, Jiří - 
rozhovory 
 

779)  T 
Znojemskou sociální demokracií zmítá před volbami vleklá krize / t. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, 
č. 40 (30.9.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - ČSSD - spory - členství - zrušení 
 

780)  SMOLA, Daniel  
Znojmo potřebuje třeba i zastaralý obchvat / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 6, č. 41 (10.10.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život – politické strany - senátní - volby - kandidáti - Vybíral, Alois - 
rozhovory 
 

781)  GROSSMANN, David  
Bayerová, Skopal: pětina absencí : znojemští poslanci Marta Bayerová a Ladislav Skopal zameškali 
bez omluvy v tomto volebním období zhruba pětinu hlasování / David Grossmann. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 240 (11.10.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život – politické strany - poslanci - Bayerová, Marta - Skopal, Ladislav - 
pracovní - povinnosti – nesplnění 
 

782)  MRVA, Vlast imi l  
Senátor Milan Špaček: Po 12 letech si potřebuji od velké politiky odpočinout : od 1. října se 
znojemský senátor stal opět ředitelem Dětského centra / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 42 (14.10.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život – politické strany - osobnosti - senátoři - Špaček, Milan - Dětské 
centrum Znojmo - ředitelé 
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783)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Političek je na Znojemsku málo : jen malé procento z aktivních politiků v regionu tvoří ženy / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 204 
(30.8.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální politika - ženy - političky - 
zastoupení - přínos 

 
784)  MCH 
Kandidáti do Senátu znají svá volební čísla / mch, grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 207 (3.9.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Senát - volby - kandidáti - volební - čísla - 
vylosování 

 
785)  GROSSMANN, David  
Dráty vadily, volební plakát ne / kampaň před senátními a krajskými volbami běží naplno. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 226 (25.9.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - kampaně - reklamy - plakáty - 
nevhodné - umísťování 

 
786)  NAJDA, Vlad imír  
Opouštění nebo ne? : tuto otázku si nutně musí položit každý, kdo sleduje situaci ve znojemské 
ČSSD / Vladimír Najda. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 233 
(3.10.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - ČSSD - místní organizace - rušení - členové - 
odchody 

 
787)  SMOLA, Vojtěch 
Bayerové hrozí smrt : poslankyni a kandidátku do Senátu za KSČM Martu Bayerovou hlídá policie / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 242 (14.10.2008), s. 1, 
Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Poslankyně čelí výhrůžkám. Rovnost-Znojemský deník. 14.10.2008, roč. 19, č. 242, 
s. 3. 
VSM. Kdo vyhrožuje poslankyni, policie netuší. Mladá fronta dnes. 15.10.2008, roč. 19, č. 243, s. 2, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - KSČM - Senát - kandidáti - osobnosti - 
Bayerová, Marta - výhrůžky - ochranka - Policie ČR 

 
788)  VOJTEK, Milan 
Předvolební klid ve Znojmě? Zapomeňte! / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
18, č. 247 (20.10.2008), s. 13. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - Senát - předvolební - kampaně - 
skandály 

 
789)  SMOLA, Vojtěch 
Boj ve Znojmě: učitelka a její žák : Znojemsko a Vyškovsko znají dvojice kandidátů do Senátu, 
kteří se utkají ve druhém kole / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 247 (20.10.2008), s. 4, Jižní Morava. 
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dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Do druhého kola jde Bayerová a Nezveda. ...Daniel Smola. Rovnost - 
Znojemský deník. 20.10.2008, roč. 19, č. 247, s. 3. 
ŠUF. Komunistka Bayerová vyhrála první kolo voleb. Znojemsko. 21.10.2008, roč. 18, č. 43, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - Senát - osobnosti - kandidáti - 
Bayerová, Marta - Nezveda, Petr 

 
790)  MOŠTĚK, Mart in  
Bayerová s Nezvedou svedou boj o Senát : voliče čeká v pátek a v sobotu druhé kolo hlasování    
do Senátu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,       
č. 250 (23.10.2008), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. O senátorské křeslo se utká učitelka se svým žákem. Mladá fronta dnes. 
24.10.2008, roč. 19, č. 251, s. 2, Z domova. 
VSM. Znojemsko i Vyškovsko opět volí. Mladá fronta dnes. 24.10.2008, roč. 19, č. 251, s. 2, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Senát - volby - 2. kolo - kandidáti - Nezveda, 
Petr - Bayerová, Marta 

 
791)  MOŠTĚK, Mart in  
Dnes a zítra ve druhém kole: Bayerová vs. Nezveda : komunistická poslankyně Marta Bayerová      
s přehledem vyhrála první kolo senátních voleb / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 6, č. 43 (24.10.2008), s. 2. 

dtto: 
STŘECHA, František. Souboj o senát: Bayerová vs. Nezveda. Znojemský týden. 20.10.2008, roč. 
8, č. 43, s. 1, 3. 
VSM. Do Senátu přišlo volit zatím 21 procent voličů. Mladá fronta dnes. 25.10.2008, roč. 19,       
č. 252, s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politika - politické - strany - Senát - senátní - volby - 2. kolo - 
kandidáti - Nezveda, Petr - Bayerová, Marta 
 

792)  ČTK 
Komunistka Bayerová vytvořila rekord / čtk. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- 
Roč. 52, č. 211 (27.10.2008), s. 4. 

dtto: 
GÖTZOVÁ, Jitka. Bayerová porazila svého žáka rozdílem třídy. Právo. 27.10.2008, roč. 18, č. 253, 
s. 4. 
VSM, ČTK. Komunistka, která ovládla region. Mladá fronta dnes. 27.10.2008, roč. 19, č. 253, s. 3, 
 Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politika - politické - strany - KSČM - senátní - volby - kandidáti - 
vítězové - Bayerová, Marta 
 

793)  ŠUF 
Komunistka Bayerová zvolena senátorkou / šuf. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 44 (29.10.2008),  
s. 1. 

dtto: 
CHAF. Volby do senátu: Vyhrála Bayerová. Znojemský týden. 27.10.2008, roč. 8, č. 44, s. 1, 2. 
CHAF. Bayerová: Mám to přes silnici. Znojemský týden. 27.10.2008, roč. 8, č. 44, s. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politika - politické - strany - KSČM - senátní - volby - kandidáti - 
Bayerová, Marta - vítězství 
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794)  MASK 
Marta Bayerová senátorkou / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 20 (7.11.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politika - politické - strany - senátní - volby - kandidáti - 
Bayerová, Marta - vítězství 
 

795)  MOŠTĚK, Mart in  
Koalice slibuje investice do bytů : po dvou letech vlády chválí znojemská koalice změny a chystá 
nové projekty / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 270 (18.11.2008), s. 3. 
 Znojmo (Česko) - veřejný život - politika - politické - strany - koalice - programová - prohlášení - 
projekty - změny 

 
 
 

Veřejný ž i vot – obyvate ls tvo : 
 
 
796)  JM 
Chystá se rekord: Ve Znojmě se má narodit 1045 dětí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 1 (2008), s. 3.  
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - novorozenci - narození - rekordy 

 
797)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo zaplatí důchodcům moře / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 19, č. 32 (7.2.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
MIV. Připlatí seniorům na rekreaci. Právo. 9.2.2008, roč. 18, č. 34, s. 13. 
EIS. Město Znojmo pošle seniory k moři. Znojemsko. 12.2.2008, roč. 18, č. 7, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - rekreační - ozdravné - 
pobyty - Městský úřad Znojmo - příspěvky 

 
798)  PETERKOVÁ, Ľuba 
Česká rarita: Dvojčata Stehlíkové mají 92 let / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 6 
(5.2.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - 
dvojčata - Stehlík, František - Stehlík, Kašpar Josef - rarity 

 
799)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Radní dají důchodcům milion : město Znojmo vyčlenilo milion korun na ozdravné pobyty u moře   
pro důchodce / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19,   
č. 35 (11.2.2008), s. 1. 

dtto: 
ŠIP. Znojmo bude seniorům přispívat na pobyty u moře : polovinu ceny zájezdu zaplatí klient, 
druhou polovinu město. Znojemské listy. 14.2.2008, roč. 17, č. 3, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci -  Rada města Znojma - 
rozpočty - finance - vyčlenění 

 
800)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Pro děti bude málo školek / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 39 (15.2.2008), s. 2. 
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Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - porodnost - nárůst - mateřské školy - kapacita - 
naplnění 

 
801)  BE 
Město slibuje dárek seniorům a dětem / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585Roč. 8, č. 8 (18.2.2008), s. 1, 2.  
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - Rada města Znojma - 
rozpočty - finance - vyčlenění 

 
802)  JM 
Anežka Čapounová oslavila 102 let / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 8 (18.2.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - 102. narozeniny - Čapounová, 
Anežka 

 
803)  CHODĚROVÁ, Monika 
Ze Znojma se každý rok odstěhují stovky lidí / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 48 (26.2.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - úbytek - stěhování - venkov - satelitní obce 

 
804)  JM 
Romové chtějí odvolat koordinátora / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. – 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 10 (3.3.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - Romové - setkání - protesty - 
koordinátoři 
 

805)  GRD 
Důchodci pojedou na Makarskou / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 61 (12.3.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Senioři se díky příspěvku města podívají na Makarskou riviéru. Znojemské listy. 13.3.2008, 
roč. 17, č. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - rekreační - ozdravné - 
pobyty - Městský úřad Znojmo - příspěvky 

 
806)  TREK 
Romové s městem Znojmem komunikují lépe / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 10 (4.3.2008), 
s. 5. 

dtto: 
ŠIP. Komunikace radnice s Romy se výrazně zlepšila. Znojemské listy. 13.3.2008, roč. 17, č. 5, s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - Romové - zastupitelstvo - setkání 
 

807)  CHODĚROVÁ, Monika 
Důchodci pojedou na Makarskou riviéru / Monika Choděrová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 6, č. 11 (14.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - rekreační - ozdravné - 
pobyty - ABC Tours 
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808)  GROSSMANN, David  
Dovolená pro důchodce: vyprodáno : zájem o dovolenou, na kterou radnice důchodcům přispěje 
polovinou částky, je velký / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 69 (21.3.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Dar pro hrst důchodců. Mladá fronta dnes. 21.3.2008, roč. 19, č. 69, s. 1, 3, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - rekreační - ozdravné - 
pobyty - Městský úřad Znojmo - příspěvky - zájem 

 
809)  ŠKAPIKOVA, Šárka 
Znojemsko: nejvíce lidí se bere mezi 25 - 30 lety / Šárka Škapikova. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 69 (21.3.2008), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - svatby - manželství - statistiky 
 

810)  CHAF 
Zájezdy pro důchodce: Rozhodovat bude rychlost / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 12 (17.3.2008), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - důchodci - rekreační - ozdravné - pobyty - 
Městský úřad Znojmo - příspěvky - omezení 

 
811)  TREK 
Důchodci příspěvek na dovolenou u moře dostanou / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 12 
(18.3.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - rekreační - ozdravné - 
pobyty - Městský úřad Znojmo - příspěvky 

 
812)  GROSSMANN, David  
Zájezd k moři nezbyl jen na pár důchodců / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 81 (5.4.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Přihlášky na dovolenou pro seniory se přijímají dál. Znojemské listy. 27.3.2008, roč. 17, č. 6, 
s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci -rekreační - ozdravné - 
pobyty - zájemci - nadbytek 

 
813)  SOLAŘÍKOVÁ, Ivana 
Romové pracují a starosta si to pochvaluje : ve Znojmě zaměstnává Romy radnice / Ivana 
Solaříková, Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 84 
(9.4.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - Romové - zaměstnávání - Městská zeleň Znojmo 

 
814)  STŘECHA,  František 
Zájezdy pro důchodce: První den se dostalo na všechny / František Střecha. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 13 (25.3.2008), s. 5. 

dtto:  
ŠUF. Senioři stáli frontu. Znojemsko. 26.3.2008, roč. 18, č. 13, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - důchodci - rekreační - ozdravné - pobyty - 
Městský úřad Znojmo - příspěvky 
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815)  GRD 
Do Chorvatska zbyla volná místa / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 101 (29.4.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Poslední volná místa. Znojemské listy. 24.4.2008, roč. 17, č. 8, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - důchodci - rekreační - ozdravné - pobyty - volná - 
místa 

 
816)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Čapounová: Moc ráda povídám a zpívám / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 108 (9.5.2008), s. 2.  
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Čapounová, Anežka - životopisy 

 
817)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo posílá první seniory k moři : na dotovaný zájezd včera odjeli první důchodci / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 111 (13.5.2008), s. 2, Jižní 
Morava.  

dtto: 
GROSSMANN, David. První autobus s důchodci vyrazil k moři na riviéru. Rovnost-Znojemský 
deník. 13.5.2008, roč. 19, č. 111, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - důchodci - rekreační - ozdravné – pobyty 
 

818)  JM 
Marie Koutníková 101letá / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 34 (18.8.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Koutníková, Marie - 101. 
narozeniny 

 
819)  JM 
Anna Tinková se dožila 101 let / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 39 (22.9.2008), s. 9. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Tinková, Anna - 101. výročí 
 

820)  GROSSMANN, David  
Důchodci se za rok vrátí k moři : Rada Znojma schválila další dotované zájezdy pro důchodce / 
David Grossmann, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 238 (9.10.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Důchodci: zase k moři. Mladá fronta dnes. 9.10.2008, roč. 19, č. 238, s. 4, Jižní 
Morava. 
ŠIP. Město Znojmo opět nabídne pobyty u moře. Znojemské listy. 23.10.2008, roč. 17, č. 21,        
s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelé - důchodci - rekreační - ozdravné - 
pobyty - Rada města Znojma - schválení 

 
821)  SMOLA, Daniel  
Předvolební dárek? Znojmo bude rájem pro důchodce : nejen jeden a půl milionu korun na zájezdy 
důchodců k moři, ale i bezplatnou dopravu pro seniory schválili v pondělí znojemští radní / Daniel 
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 239 (10.10.2008), s. 3. 
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dtto: 
TREK. Zájezdy jako dárky pro seniory a děti. Znojemsko. 14.10.2008, roč. 18, č. 42, s. 11. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelstvo - důchodci - rekreační - pobyty - 
bezplatná - doprava - Rada města Znojma - schválení 

 
822)  SMOLA, Vojtěch 
Důchodci jedou k moři. Znovu za peníze města / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 296 (18.12.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelstvo - důchodci - rekreační - pobyty - 
dotace - Rada města Znojma - schválení 

 
823)  ŠIP 
Znojmo nabídne moře seniorům i dětem / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 25 (19.12.2008), 
s. 2. 

dtto: 
JM. Dopravu mají rok zadarmo. Znojemský týden. 29.12.2008, roč. 9, č. 1, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - důchodci - děti - rekreační - ozdravné - pobyty - 
Rada města Znojma - schválení 
 

 
 
 

Po l i c i e: 
 
 
824)  ŠIP 
Díky speciální jednotce se budou moci lidé na městskou policii obrátit v jakémkoliv případě / šip. -- 
In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 1 (17.1.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - speciální - jednotka operativního zásahu - Kolouch, 
Petr - rozhovory 

 
825)  SMOLA, Daniel  
Gaunerům končí snadný život : Jednotka operativního zásahu znojemské městské policie nastupuje 
dnes do své první služby. Má zvýšit bezpečnost ve městě / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 27 (1.2.2008), s. 1. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Ve Znojmě již zasahuje speciálně vycvičený tým. Mladá fronta dnes. 2.2.2008, 
roč. 19, č. 28, s. 1, 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - bezpečnost - zvýšení - policie - Městská policie - Jednotka operativního zásahu 
- výcvik - služba 

 
826)  SPA 
Zvláštní jednotka hlásí po víkendu klid / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 19, č. 30 (5.2.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - speciální - jednotka operativního zásahu - zásahy 

 
827)  VSM 
Strážníci ve Znojmě testují "přibližovadlo" / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 19, č. 32 (7.2.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
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EIS. Policejní koloběžka. Znojemsko. 12.2.2008, roč. 18, č. 7, s. 1. 
BE. Strážníci testují jezdící "rudlík". Znojemský týden. 11.2.2008, roč. 8, č. 7, s. 4. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - ulice - kontroly - elektrická - vozítka - testování 

 
828)  TREK 
Tři loupežná přepadení na Znojemsku během čtyř dnů / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 6 
(5.2.2008), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - případy - benzinové stanice - 
přepadení - pachatelé - pátrání 
 

829)  TREK 
Kriminálka Znojmo: seriál versus realita / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 6 (5.2.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - kriminalisté - kriminalistické - techniky - shrnutí 

 
830)  E 
Speciální jednotka zasahovala / e. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 7 (12.2.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - speciální - jednotka operativního zásahu - zásahy 

 
831)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Nehody chodců vyburcovaly policii : znojemští policisté reagují na smrtelné nehody na přechodech 
/ Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 6 (8.2.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - nehodovost - nehody - městská - policie – opatření 
 

832)  ŠIP 
Strážníci testují nový dopravní prostředek / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 3 
(14.2.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - ulice - kontroly - elektrická - vozítka - testování 

 
833)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Šéf policie: Loupeží ubylo : znojemská policie zveřejnila statistiku / Dalibor Krutiš. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 7 (15.2.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - násilí - vraždy - statistiky - 2007 

 
834)  CHAF 
Ve škole zasahovalo komando městských strážníků / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 8 (18.2.2008), s. 1, 9. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - zásahy - komanda - námětová - cvičení 

 
835)  EIS 
Muži v černých kuklách vzbuzují u občanů velký respekt / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 8 
(19.2.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - jednotka operativního zásahu - zásahy - vytížení 

 
836)  MOŠTĚK, Mart in  
Policie kontrolovala diskotéky : v noci z pátku na sobotu zkontrolovali policisté diskotéky / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 47 (25.2.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Horké chvilky zažily hlavně opilé děti. Znojemský týden. 25.2.2008, roč. 8, č. 9, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - diskotéky - policie - kontroly 
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837)  JM 
Barevný teror zasáhl město / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 8, č. 9 (25.2.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - vandalismus - sprejerství - sprejeři - 
škody 

 
838)  GROSSMANN, David  
Strážníci: vozítka za čtvrt milionu : strážníci budou jezdit po Znojmě na třech speciálních 
vozítkách / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19,     
č. 66 (18.3.2008), s. 1. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Strážníky zrychlí dvoukolky. Mladá fronta dnes. 22.3.2008, roč. 19, č. 70, s. 2, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - elektrická - vozítka - segway - nákup 

 
839)  EIS 
Po čtyřech hodinách mlčení při výslechu sprejer řekl: Jdou vám špatně hodiny... / eis. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 18, č. 10 (4.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - vandalismus - sprejerství - sprejeři - 
škody - výslechy 

 
840)  BE 
Kamery odhalily ve městě stovky krádeží a přestupků / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 11 (10.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - trestná činnost - kamery - přestupky - odhalení 
 

841)  SMO 
Strážníci převzali tři vozítka segway / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 19, č. 77 (1.4.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Tři vozítka pro strážníky, zatím jediná v republice. Znojemský týden. 31.3.2008, roč. 8, č. 14, 
s. 4. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - elektrická - vozítka - segway - využití 

 
842)  EIS 
Znojmem už chodí okrskáři, tak jako za první republiky / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 14 
(1.4.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - strážníci - činnost - změny - okrsky - zavedení 
 

843)  SMOLA, Vojtěch 
Ze dna studny někdo sebral "šťastné mince" / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 90 (16.4.2008), s. 2, Jižní Morava 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - Znojemské podzemí - studny - šťastné mince - krádeže - 
vyšetřování 

 
844)  MM 
Děti malovaly policisty, ti je za to včera odměnili / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 92 (18.4.2008), s. 3. 
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dtto: 
PETERKOVÁ, Luba. Úspěšní malíři stříleli z policejních laserových pistolí. Znojemsko. 22.4.2008, 
roč. 18, č. 17, s. 5. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - děti - výtvarné - soutěže - Policie ČR - ocenění 

 
845)  ŠIP 
Strážníci na dvoukolkách / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 7 (10.4.2008), s. 2. 

dtto: 
VSM. Dvoukolky: ve Znojmě téma dne. Mladá fronta dnes. 25.4.2008, roč. 19, č. 98, s. 1, 2, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - elektrická - vozítka - segway - využití 

 
846)  DAK 
Policisté vyučovali děti u přechodů / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 98 (25.4.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - přechody pro chodce - přednášky - základní školy 
 

847)  MCH 
Co lze zpeněžit, ukradnou / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 109 (10.5.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - krádeže - kovy 

 
848)  VSM 
Lékařům mizela část platu, někdo je okrádal / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -
- Roč. 19, č. 111 (13.5.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
GRD. Padlo obvinění kvůli platům v nemocnici. Rovnost-Znojemský deník. 13.5.2008, roč. 19, č. 111, 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - platy - podvody - Policie ČR - vyšetřování - 
trestní stíhání 

 
849)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Vandal zničil u kaple sv. Václava informační desku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 136 (11.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - trestná činnost - vandalismus - historické - památky - kaple sv. Václava 
- informační - desky - zničení 

 
850)  DAK 
Policisté odhalili narkomany při výrobě pervitinu / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 138 (13.6.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. V paneláku vařili pervitin. Znojemský týden. 16.6.2008, roč.8, č. 25, s. 1, 2. 
TREK. Drogu vyráběli nezaměstnaní. Znojemsko. 17.6.2008, roč. 18, č. 25, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - trestná - činnost - drogy - pervitin - výroba - 
narkomani - zadržení 

 
851)  MM 
Policie přistihla opilé děti na diskotékách / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 146 (23.6.2008), s. 3. 
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dtto: 
JM. Razie na diskotékách. Znojemský týden. 23.6.2008, roč. 8, č. 26, s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - diskotéky - policie - kontroly - alkohol 

 
852)  GRD 
Policisté chytili gang, kradl kvůli drogám / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 149 (26.6.2008), s. 3. 

dtto: 
MIV. Policisté rozprášili gang bytových zlodějů. Právo. 27.6.2008, roč. 18, č. 150, s. 13. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - krádeže - pachatelé - gangy - zadržení 
 

853)  EISENBRUK, Jiř í  
Na řidiče jedoucí do Brna čeká v Pohořelicích zákeřná past / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 22 (27.5.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - Brno (Česko) - silniční - doprava - dálnice - zpoplatnění - policie - pokuty 

 
854)  STRÁŽNÍCI 
Strážníci zapisují bicykl do evidence. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6,      
č. 23 (6.6.2008), s. 2. 

dtto: 
MZ. Evidence jízdních kol - nový projekt Městské policie ve Znojmě. Znojemský týden. 9.6.2008, 
roč. 8, č. 24, s. 4. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - krádeže - kola - preventivní - opatření - evidence - 
registry 

 
855)  DAK 
Strážníci domlouvali rozjařeným lidem / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 163 (14.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - strážníci - přestupky - alkohol - vyhlášky 

 
856)  SMOLA, Vojtěch 
Znojemští strážníci: dvakrát tvrdší : Městská policie rozdala od ledna dvakrát víc pokut než        
za loňský rok / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 167 
(18.7.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
TREK. Zaplaceno víc pokut. Znojemsko. 22.7.2008, roč. 18, č. 30, s. 2. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - přestupky - pokuty - postihy - případy - nárůst 

 
857)  CHODĚROVÁ, Monika 
Strážníci mají bič na alkoholiky / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 180 (2.8.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - alkohol - měřící - přístroje - nákup 

 
858)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Cyklisté si nechávají registrovat bicykly / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 6, č. 28 (11.7.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - krádeže - kola - preventivní - opatření - evidence - 
registry 
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859)  GROSSMANN, David  
Náklaďák zabil na Vídeňské chodce : řidič nákladního auta srazil v noci na Vídeňské ulici chodce / 
David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 203 
(29.08.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Smrt na Vídeňské. Znojemský týden. 1.9.2008, roč. 8, č. 36, s. 1. 
Znojmo (Česko) - policie - dopravní policie - smrtelné - dopravní - nehody 

 
860)  MRVA, Vlast imi l  
Petr Sikora se stal zástupcem krajského policejního ředitele / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -
- Roč. 18, č. 31 (29.7.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - osobnosti - plukovníci - Sikora, Petr - zástupce ředitele 

 
861)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Bezdomovci okupují prázdné zahrady : v rozbořených chatách na zahradách v místech budoucího 
obchvatu se zabydleli bezdomovci / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 208 (4.9.2008), s. 3. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Bezdomovci zaplavili zahrady. Znojemské noviny. 5.9.2008, roč. 6, č. 36,     
s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - bezdomovci - opuštěné - zahrady - úkryty - Suchohrdelská ul. - 
policie - kontroly 

 
862)  SMOLA, Vojtěch 
Vychová město slušné lidi? / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 232 (2.10.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
ŠIP. Znojmo rozjelo kvalitní program na prevenci kriminality. Znojemské listy. 9.10.2008, roč. 17, 
č. 20, s. 2. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - kriminalita - prevence - koncepce prevence kriminality - 
dotace - získání 

 
863)  GRD 
V garážích byly padělky za 34 milionů / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 244 (16.10.2008), s. 3. 

dtto: 
EIS. Garáže ukrývaly padělky za 34 milionů. Znojemsko. 21.10.2008, roč. 18, č. 43, s. 1. 
CHAF. Celníci dělali razii v garážích. Znojemský týden. 20.10.2008, roč. 8, č. 43, s. 2. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - celníci - padělky - zabavení - škody - tresty 

 
864)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Šéf strážníků zvažuje trestní oznámení / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 264 (10.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - ředitelé - Kolouch, Petr - přestupky - projednání - 
trestní - oznámení 

 
865)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Strážníci testují mobilní radar : přenosný radar zkoušejí v těchto dnech znojemští strážníci / 
Dalibor Krutiš, Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 266 (12.11.2008), s. 1. 
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Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - rychlost - měření - mobilní - radary - zkušební - 
provozy 

 
866)  VOJTEK, Milan 
Program prevence má potlačit kriminalitu : znojemská radnice spolupracuje s policií, charitou a 
dalšími institucemi / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 269 (15.11.2008), 
s. 13. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - kriminalita - prevence - program prevence kriminality - 
dotace - získání 

 
867)  VSM 
Znojemští strážníci jezdí na maxiskútru / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 272 (20.11.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - vozový park - maxiskútry - zakoupení 
 

868)  SMOLA, Vojtěch 
Vzali se, ženich byl v kómatu : žena ze Znojma si prosadila svatbu s partnerem po mrtvici / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 274 (22.11.2008), s. 4, 
Z domova. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Ženil se na smrtelné posteli. Mladá fronta dnes. 22.11.2008, roč. 19, č. 274,     
s. 1, 3, Jižní Morava. 
SMOLA, Daniel, KRUTIŠ, Dalibor. Podivnou svatbou se zabývá policie. Rovnost-Znojemský deník. 
22.11.2008, roč. 19, č. 274, s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - svatební - podvody - vyšetřování 

 
869)  VACULOVÁ, Helena 
Pejskaře sledují tajní strážníci : městští policisté ve Znojmě vzali kamery, oblékli si civil a vyrazili 
na nepořádné chovatele psů / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 284 (4.12.2008), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - psi - chovatelé - kontroly - pokuty 

 
870)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Hvězdou mezi stromky je letos jedle / Sylva Pavlačková, Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 294 (16.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - vánoční stromy - zábavní pyrotechnika - stánkový prodej - Policie ČR - 
kontroly 

 
 
 

Soudn ictv í :  
 
 
871)  JAC 
Kauza Fruta se vrací zpátky znojemskému soudu / jac. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 18, 
č. 8 (10.1.2008), s. 12. 

dtto: 
DUCHÁČKOVÁ, Pavla. Kauza zkrachovalé Fruty se vrací. Mladá fronta dnes. 10.1.2008, roč. 19,    
č. 8, s. 2, Jižní Morava. 
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ŽIŽLAVSKÁ, Veronika, GROSSMANN, David. Kauza zkrachovalé Fruty se vrací do Znojma. 
Rovnost-znojemský deník. 10.1.2008, roč. 19, č. 8, s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - procesy - kauzy - Fruta a. s. - konzervárny - soudní procesy - 
Okresní soud Znojmo 
 

872)  MOKRÝ, Pavel  
Muž dával drogy žákyni sedmé třídy : brněnský krajský soud poslal na osm let za mříže Františka 
Kukka, který ve Znojmě rozšiřoval pervitin mezi školačkami / Pavel Mokrý. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 43 (20.2.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - drogy - šíření - Kukko, František - Sáblík, Vítězslav - 
odsouzení 

 
873)  SMOLA, Vojtěch 
Převaděči: znovu ve Znojmě : případ čtrnáctičlenného gangu převaděčů se kvůli chybě vrátil / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 67 (19.3.2008), s. 2, 
Jižní Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Soud poslal převáděče znovu do vězení. Rovnost-Znojemský deník. 19.3.2008, 
roč. 19, č. 67, s. 5. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - Okresní soud Znojmo - převaděčství - převaděči - rozsudky - tresty 

 
874)  POKORNÝ,  Marek 
Okresní soud ve Znojmě má plný stav / Marek Pokorný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 73 (27.3.2008), s. 2. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Na odvolací soud se čeká i tři roky, tvrdí advokátka. Rovnost-Znojemský deník. 
27.3.2008, roč. 19, č. 73, s. 2. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - Okresní soud Znojmo - soudci - soudní spory - statistiky 

 
875)  JM 
Převaděči a bývalí policisté: znovu 40 let a 9 měsíců / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 13 (25.3.2008), s. 1, 2. 

dtto: 
MACOUN, Eman. Policista z Hevlína Miloslav Juřík vyvázl s podmínkou. Znojemsko. 26.3.2008, 
roč. 18, č. 13, s. 5. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - Okresní soud Znojmo - převaděčství - převaděči - rozsudky - tresty 

 
876)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Znojemští vězni vystavují svá díla v Domě umění / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 86 (11.4.2008), s. 3. 

dtto: 
KURDÍKOVÁ, Ludmila. Výstava prací odsouzených. Znojemsko. 8.4.2008, roč. 18, č. 15, s. 1. 
TREK. Vězeňská subkultura v Domě umění. Znojemsko. 15.4.2008, roč. 18, č. 16, s. 4. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - věznice - Věznice Znojmo - 10. výročí - oslavy - Dům umění - výstavy 

 
877)  SMOLA, Vojtěch 
Soud "ocenil" tunel z mlékáren : po osmi letech od rozkradení Znojemských mlékáren padly první 
tresty / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 91 (17.4.2008), 
s. 2, Jižní Morava. 
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dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Soud potrestal tuneláře Lacrumu. Rovnost-Znojemský deník. 17.4.2008, roč. 19, 
č. 91, s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - Znojemské mlékárny a. s. - tunelování - rozsudky - tresty 
 

878)  MOŠTĚK, Mart in  
Krajský soud: Chirurgové jsou nevinni : znojemští chirurgové Pavel Čavojec a Petr Vránek si i u 
Krajského soudu vyslechli zprošťující rozsudek / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč.19, č. 103 (2.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - chirurgové - Nemocnice Znojmo - rozsudky - zproštění 

 
879)  EIS 
Případ Lacrum do Brna / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 17 (22.4.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - Znojemské mlékárny a. s. - Lacrum - tunelování - rozsudky - tresty 

 
880)  SMOLA, Daniel  
Znojemský okresní soud řeší ročně okolo sto dvaceti případů neplacení výživného / Daniel Smola. -
- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 119 (22.5.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - výživné - neplacení - Okresní soud Znojmo - případy 

 
881)  JM 
Nejvíc exekucí je kvůli spotřebitelským úvěrům / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 19 (5.5.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - poplatky - dluhy - úvěry - exekuce - statistiky 

 
882)  TEJRAL, Gracian 
Věznice Znojmo: památné místo třetího protikomunistického odboje ve Znojmě / Gracian Tejral. -
- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 32 (5.8.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - vězení - věznice - Věznice Znojmo - vzpomínky - historie 

 
883)  RED 
Tunel Fruty se stále řeší / red. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 37 (8.9.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - procesy - kauzy - Fruta a. s. - konzervárny - soudní procesy - 
Okresní soud Znojmo 

 
884)  MOŠTĚK, Mart in  
Nové autobusové nádraží řeší soud : spor o nové znojemské autobusové nádraží dostal na stůl 
správní soud / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,   
č. 216 (13.9.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Autobusové nádraží řeší Nejvyšší soud. Znojemský týden. 15.9.2008, roč. 8, č. 38, s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - správní soud - autobusové nádraží - Městský úřad Znojmo - územní 
plány - změny - projednávání - žaloby 

 
885)  ČTK 
Spor o známku Šobes nekončí / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,      
č. 234 (4.10.2008), s. 5, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Mašovice (Znojmo, Česko) - soudnictví - ochranné známky - Šobes - Agropodnik 
Mašovice - Znovín Znojmo, a. s. - spory 
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886)  GRD 
Soud nebude řešit znojemský terminál / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 250 (23.10.2008), s. 3. 

dtto: 
TREK. Autobusovým terminálem se soud zabývat nebude. Znojemsko. 29.10.2008, roč. 18, č. 44,  
s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - autobusové nádraží - rekonstrukce - terminály - stížnosti - Nejvyšší 
správní soud - zamítnutí 
 

887)  GROSSMANN, David  
Trestaný exekutor znovu úřaduje / David Grossmann, Dalibor Krutiš. -- In:Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 262 (7.11.2008), s. 1. 

dtto: 
VSM. Trestaný advokát zase pracuje jako exekutor. Mladá fronta dnes. 7.11.2008, roč. 19, č. 262, 
s. 1, Jižní Morava. 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Znojemský odsouzený exekutor může opět zabavovat majetek. Znojemsko. 
 19.11.2008, roč. 18, č. 47, s. 1. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - zpronevěry - exekutoři - Procházka, Jiří - odsouzení - odvolání - 
soudy - vítězství 
 

888)  JM 
Soud zrušil odvolání exekutora Procházky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 46 (10.11.2008), s. 1. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Exekutora čeká další soud. Znojemské noviny. 14.11.2008, roč. 6, č. 46, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - zpronevěry - exekutoři - Procházka, Jiří - soudy - odsouzení - 
odvolání - zrušení 
 

889)  ČTK 
Bývalý senátor Znojma uspěl u soudu o StB / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 279 (28.11.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
Grossmann, David. Špaček nespolupracoval s StB, potvrdil definitivně soud. Rovnost-Znojemský 
deník. 29.11.2008, roč. 19, č. 280, s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - osobnosti - senátoři - Špaček, Milan - StB - spolupráce 

 
890)  JM 
Exekutor Procházka se chce vrátit do úřadu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 48 (24.11.2008), s. 1. 

dtto: 
JM. Soudce exekutorovu žádost odročil na leden. Znojemský týden. 1.12.2008, roč. 8, č. 49,        
s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - zpronevěry - exekutoři - Procházka, Pavel - odsouzení - odvolání - 
soudy 
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Hran ice: 
 
 
891)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Střecha z celnice v Hatích zmizí : ještě několik měsíců budou auta v Hatích projíždět mezi kužely 
/ Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 56 
(6.3.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Hatě - hranice - celnice - odstranění - Technické muzeum v Brně (Brno, Česko) - 
umístění - provoz - plynulost - zajištění - Úřad pro zastupování státu 

 
892)  MOŠTĚK, Mart in  
Přechod Hatě: rovnou cestou za měsíc / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 265 (1.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Hatě - Hevlín (Znojmo, Česko) - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - hranice - 
přechody - silnice - opravy - provoz – kamiony 
 
 
 

Vojenstv í :  
 
 

893)  MOŠTĚK, Mart in  
Staveništěm otřásl výbuch : bagr narazil na leteckou pumu / Martin Moštěk, Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 43 (20.2.2008), s. 1. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Bagr najel na bombu. Mladá fronta dnes. 20.2.2008, roč. 19, č. 43, s. 1, 2, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - vojenství - munice - letecké bomby - druhá světová válka, 1939-1945 - nálezy - 
staveniště - výbuchy 
 

894)  SMO 
Bomba způsobila škodu za 150 tisíc / smo, mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 44 (21.2.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Dobšicemi otřásla letecká puma. Znojemský týden. 25.2.2008, roč. 8, č. 9, s. 1,2. 
Znojmo (Česko) - vojenství - munice - letecké bomby - druhá světová válka, 1939-1945 - nálezy - 
staveniště - výbuchy - škody 
 

895)  PETERKOVÁ, Ľuba 
V Dobšicích vybuchla stokilová letecká puma / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 9 (26.2.2008), 
s. 1. 
Znojmo (Česko) - vojenství - munice - letecké bomby - druhá světová válka, 1939-1945 - nálezy - 
staveniště - výbuchy - škody 
 

896)  JM 
Kvůli další pumě prohledali staveniště / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 10 (3.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - vojenství - munice - letecké - bomby - druhá světová válka, 1939-1945 - nálezy - 
staveniště - výbuchy - kontroly 
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897)  CHODĚROVÁ, Monika 
Mucha: Mašíroval jsem i na Waterloo / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 159 (9.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vojenství - historie - Klub vojenské historie - Znojemští ostrostřelci - činnost - 
členové - Mucha, Ladislav - rozhovory 

 
898)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Místo vojáků přijdou úředníci : budova bývalé Okresní vojenské správy prochází rekonstrukcí / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 182 (5.8.2008), 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - vojenství - Okresní vojenská správa - budovy - rekonstrukce - využití - 
katastrální úřady 

 
899)  TOMAN, Jan 
Znojemská národní garda v revolučním roce 1848 / Jan Toman. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 36 (1.9.2008), s. 13. 

pokrač.: 8.9.2008, s. 13. 
pokrač.: 15.9.2008, s. 6. 
pokrač.: 22.9.2008, s. 6.  
pokrač.: 29.9.2008, s. 6. 
pokrač.: 6.10.2008, s. 6.  
pokrač.: 27.10.2008, s. 6.  
pokrač.: 3.11.2008, s. 6.  
pokrač.: 10.11.2008, s. 6. 

Znojmo (Česko) - vojenství - dějiny - národní - gardy - 1848 
 
900)  PETERKOVÁ, Ĺuba 
Jsem hrdá na to, že jsem Češka, říká Znojmačka Jana, která byla v Afghánistánu / Ĺuba 
Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 36 (2.9.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - vojenství - Afghánistán - Armáda ČR - osobnosti - vojáci - rozhovory 

 
901)  CHAF 
Vojáci podepsali memorandum / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 39 (22.9.2008), s. 9. 
Znojmo (Česko) - vojenství - aktiva - Vojenské sdružení rehabilitovaných - Krajské vojenské 
velitelství - spolupráce - memoranda - podepsání 

 
902)  MM 
Výstava připomene legionáře / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 254 (29.10.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Výstava i kniha zachytily život znojemských legionářů. Znojemský týden. 3.11.2008, roč. 8,   
č. 45, s. 6. 
Znojmo (Česko) - vojenství - 28. říjen 1918 - 90. výročí - legionáři - vzpomínkové - akce - výstavy - 
Alexa, Václav 

 
903)  MOŠTĚK, Mart in  
Výročí slavila radnice i spolky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 254 (29.10.2008), s. 3. 



   Znojemsko v tisku 2008 
 

 

129 

 

Znojmo (Česko) - vojenství - 28. říjen 1918 - 90. výročí - založení - republiky - pamětní - desky - 
busty - odhalení - nám. Republiky 
 

904)  MOŠTĚK, Mart in  
Výročí republiky uctí pomníky a výstavy : dvě busty, pamětní deska a výstavy plakátů a dokumentů 
o legionářích / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,   
č. 253 (27.10.2008), s. 3. 

dtto: 
TREK. Znojmo uctilo památku zakladatelů státu. Znojemsko. 4.11.2008, roč. 18, č. 45, s. 3. 
Znojmo (Česko) - vojenství - 28. říjen 1918 - založení - republiky - 90. výročí - pamětní - desky - 
busty - pomníky - odhalení - výstavy 

 
905)  MOŠTĚK, Mart in  
Alexa: Chystám soukromé muzeum vojenské historie / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 255(30.10.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vojenství - historie - legionáři - dokumenty - svědectví - výstavy - Dům 
porozumění - Alexa, Václav 
 

906)  TREK 
Vznik republiky připomíná deska a Masarykova lípa / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 44 
(29.10.2008), s. 1. 

dtto: 
TREK. Byla zasazena Masarykova lípa. Znojemsko. 4.11.2008, roč. 18, č. 45, s. 3. 
Znojmo (Česko) - vojenství - 28. říjen 1918 - založení - republiky - 90. výročí - pamětní desky - 
odhalení - stromy - Masarykova lípa 
 

907)  CHAF 
Republika má pamětní desku na náměstí Republiky / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 45 (3.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vojenství - 28. říjen 1918 - založení - republiky - 90. výročí - pamětní - desky - 
odhalení - nám. Republiky 
 

908)  DAK 
Do Znojma se po letech vrací armáda / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 272 (20.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vojenství - Armáda ČR - Krajské vojenské velitelství - detašované pracoviště - 
otevření 
 

909)  EKKO 
Znojmo si připomenulo památku všech padlých / ekko. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 47 (18.11.2008), s. 9. 

dtto: 
TREK. Vzpomínková akce ke Dni veteránů. Znojemsko. 19.11.2008, roč. 18, č. 47, s. 5. 
Znojmo (Česko) - vojenství - výročí - 11. listopad - vzpomínky - padlí - Městský hřbitov Znojmo 
 

910)  JM 
Vojáci jsou opět ve Znojmě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 48 (24.11.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - vojenství - profesionální - vojenské - pracoviště - nám. Armády - otevření 
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911)  SMOLA, Daniel  
Místo kaprů tahali z rybníčku granáty / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 304 (31.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Znojmo-Hradiště - vojenství - munice - granáty - druhá světová válka, 1939-
1945 - nálezy - rybníky - Boubínka 

 
 
 

Církev: 
 
 
912)  MM 
Zemřel kněz Kryštof Nečas / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, 
č. 1 (2.1.2008), s. 3. 

dtto: 
Úmrtí : otec Kryštof odešel. Život farností Znojma. Č. 2 (2008), s. 9-10. 
Znojmo (Česko) - církev - osobnosti - kněží - Nečas, Kryštof Václav - úmrtí 

 
913)  TREK 
Pravoslavní vrátili městu kapli svatého Václava po 14 letech / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18,   
č. 3 (15.1.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - pravoslavná - církev - kaple - kaple sv. Václava - Znojemská Beseda - Pravoslavná 
církevní obec - nájemní smlouvy - ukončení 

 
914)  OD 
Od smrti Vojtěchy Hasmandové uplynulo již dvacet let. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 2 
(2008), s. 10-11. 
Znojmo (Česko) - církev - osobnosti - řeholnice - představená - Hasmandová, Marie Vojtěcha - 
úmrtí - 20. výročí 

 
915)  GROSSMANN, David  
Televize vysílala živě mši ze Znojma : k prvnímu přímému přenosu ze Znojma si televize vybrala 
jednu z nejdůležitějších mší křesťanského roku / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 71 (25.3.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - církev - kostely - Kostel sv. Mikuláše - mše - televizní - přímé - přenosy - vysílání 

 
916)  SMOLA, Vojtěch 
Futuristická kaple: brzká budoucnost : Znojmo v nejbližších dnech začne vybírat firmu, která 
postaví moderní kapli Panny Marie na Mariánském náměstí / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 160 (10.7.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - církev - církevní stavby - kaple Panny Marie, Matky evropských národů - 
Mariánské nám. - výstavba - zakázky - zadání - výběrové řízení 

 
917)  MOŠTĚK, Mart in  
Floryk: Poctu králi chystáme skoro dva roky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 179 (1.8.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - církev - bohoslužby - výstavy - Pocta králi - zahájení - osobnosti - zubní - lékaři 
- zubaři - Floryk, Karel 
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918)  MOŠTĚK, Mart in  
Město končí přípravu stavby Mariánské kaple / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 6, č. 27 (4.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - církev - kaple - kaple Panny Marie pomocné - Mariánská kaple - výstavba - 
přípravy - dokončení 
 

919)  CHAF 
Bohoslužby se vrací do centra / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 41 (6.10.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - církev - adventisté - Církev adventistů sedmého dne - modlitebny - 
rekonstrukce - bohoslužby 
 

920)  VSM 
Kostel ozdobila moderní malba / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,     
č. 244 (16.10.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - církev - kostely - kapucínský kostel - kostel sv. Jana Křtitele - Masarykovo 
náměstí - opravy - rekonstrukce - dokončení 
 

921)  BLUMA, Aleš 
Vynálezce kuriozit : Prokop Diviš byl experimentální fyzik evropského formátu. Byť bleskosvod 
nevynalezl / Aleš Bluma. -- In: Ekonom. -- ISSN 1210-0714. -- Roč. 52 (2008), č. 48, s. 62. 
Znojmo (Česko) - církev - osobnosti - kněží - vynálezci - Diviš, Prokop, 1698-1765 - Divíšek, Václav 
- životopisy - vynálezy 
 

922)  JM 
Sestra Angela: Tatínek mi říkal, že v klášteře to bude jako na vojně / jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 1 (29.12.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - církev - církevní - řády - kongregace - Dcery Nejsvětějšího Spasitele - sestra 
Angela - vzpomínky - historie 
 
 
 

Soc iá l n í  péče: 
 
 

923)  BE 
Charita  pomůže s výchovou dětí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - výchova - děti - služby 
 

924)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Pro vnoučata jsem prostě kolečková babička / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 19 (23.1.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - organizace - Vozíčkáři Znojemska - Znovoz - osobnosti - 
předsedkyně - Smíšková, Alena - sociální poradenství 
 

925)  DAK 
Domov pro matky v tísni zahajuje / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 35 (11.2.2008), s. 3. 
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dtto: 
ŠIP. Na Hradišti je v provozu nový Domov pro matky v tísni. Znojemské listy. 14.2.2008, roč. 17, 
č. 3, s. 1. 
Znojmo (Česko) - Znojmo-Hradiště - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - domovy - Domov 
pro matky v tísni - otevření 
 

926)  MCH 
Matky v tísni mají nový domov / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 36 (12.2.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - matky s dětmi - Domov pro matky v tísni - Oblastní charita 
Znojmo - výstavba - přestěhování 
 

927)  EISENBRUK, Jiř í  
Dětským domovem zmítá nejistota / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 7 (12.2.2008), 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - dětské domovy - Na Návrší - budovy - vlastnictví - restituce - 
navrácení - děti - přestěhování 
 

928)  EISENBRUK, Jiř í  
"Díky" památkářům mají ohrožené matky novou budovu / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
18, č. 8 (19.2.2008), s. 12. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - matky s dětmi - Domov pro matky v tísni - Oblastní charita 
Znojmo - výstavba - přestěhování 
 

929)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Začínali jsme sbírkou pro uprchlíky : před patnácti lety začala ve Znojmě fungovat oblastní 
Charita / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 55 
(5.3.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - 15. výročí - vedoucí - 
Adámek, Evžen - rozhovory 
 

930)  NOVÝ 
Nový Domov pro matky v tísni otevřen!. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 3 (2008), s. 5-6. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - domovy - Domov pro matky v tísni - 
otevření 
 

931)  OBLASTNÍ 
Oblastní charita Znojmo slaví své 15. narozeniny. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 3 (2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - 15. výročí 
 

932)  ŠNAJDAR,  Miloslav  
Charity si velmi vážím / Miloslav Šnajdar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 56 (6.3.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - činnost - poděkování 

 
933)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Děti v domově mají jistotu. Na rok : řediteli Dětského domova Na návrší spadl kámen ze srdce / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 69 
(21.3.2008), s. 3. 
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dtto: 
VSM. Dětský domov ve Znojmě má jistotu. Nestěhuje se. Mladá fronta dnes. 22.3.2008, roč. 19, 
č. 70, s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - dětské domovy - Na Návrší - budovy - vlastnictví - restituce - 
majitelé - pronájmy 
 

934)  VESELÁ, Jana 
Nový projekt Oblastní charity Znojmo : rodinný sociální asistent / Jana Veselá. -- In: Život 
farností Znojma. -- Č. 4 (2008), s. 6-7. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - projekty - činnost - úspěchy 
 

935)  JM 
Charita ve Znojmě pomohla více než dvanácti tisícům lidí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 12(17.3.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - projekty - představení - ředitelé - 
Adámek, Evžen 
 

936)  JM 
Dětský domov: Jistota na půldruhého roku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 13 (25.3.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - dětské domovy - Na Návrší - budovy - vlastnictví - restituce - 
majitelé - pronájmy 
 

937)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Sociální družstvo má potíže / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 87 (12.4.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - družstva - Vozíčkáři Znojemska - finanční - problémy 
 

938)  SPA 
Studenti prodávali makety bílých holí / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 90 (16.4.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - nevidomí - organizace - pobočky - zřízení - sbírky - Bílá hůl 
 

939)  JM 
V pavilonu Domova pro seniory by už dnes bylo plno / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 15 (7.4.2008), s. 9. 

dtto: 
ŠIP. Nový pavilon domova pro seniory. Znojemské listy. 10.4.2008, roč. 17, č. 7. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - domovy důchodců - Domov důchodců U Lesíka - přístavby - 
projekty - představení 
 

940)  GROSSMANN, David  
Úřad práce zpřísnil kontroly : téměř sto padesát neoprávněných příjemců podpory prošetřují lidé 
ze znojemského úřadu práce / David Grossmann. --In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 96 (23.4.2008), s. 1. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Berete neprávem dávky? Do vězení. Mladá fronta dnes. 2.5.2008, roč. 19,        
č. 103, s. 2, Jižní Morava. 
GROSSMANN, David. Podvodníci musí vrátit peníze z podpory. Znojemské noviny. 25.4.2008, roč. 
6, č. 17, s. 3. 
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Znojmo (Česko) - sociální péče - státní podpora - příjemci - prošetřování - kontroly - zpřísnění - 
Úřad práce 
 

941)  SMOLA, Vojtěch 
Důchodce moře neláká : radnice na poslední chvíli shání seniory na dotovaný zájezd do Chorvatska 
/ Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 103 (2.5.2008), s. 1, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři - dotované - zájezdy - Chorvatsko - nezájem 
 

942)  EISENBRUK, Jiř í  
Pavilon nového domova důchodců za 150 milionů / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18,      
č. 15 (8.4.2008), s. 12. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - domovy důchodců - penziony - U Lesíka – přístavby 
 

943)  MOŠTĚK, Mart in  
Z domova do rodiny odchází pár dětí ročně / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 113 (15.5.2008), s. 2. 

dtto: 
MM. Z Centra nejvíc dětí míří zpět k rodičům. Rovnost-Znojemský deník. 15.5.2008, roč. 19,       
č. 113, s. 2. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - dětské domovy - ředitelé - Nachtnebl, Antonín - rozhovory 

 
944)  MOŠTĚK, Mart in  
Ve stacionáři přibude logopedie : více služeb pro mladé klienty s postižením a větší počet míst 
bude mít od léta charitní stacionář sv. Damiána / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 17. (25.4.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - stacionáře - Stacionář sv. Damiána - opravy - služby - rozšíření - 
logopedie 
 

945)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Dětský domov je na prodej : původní majitelé nabídli k prodeji vilu, kde sídlí dětský domov / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 116 (19.5.2008),    
s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - dětské - domovy - Na Návrší - budovy - majitelé - vlastnictví - 
prodej - nabídky 
 

946)  TREK 
Úřadu práce museli vrátit sedmdesát tisíc korun / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 18 
(29.4.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - státní podpora - příjemci - prošetřování - kontroly - zpřísnění - 
Úřad práce 
 

947)  SMO 
Znojmo chystá domov pro nejstarší občany / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 127 (31.5.2008), s. 2. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Domovy důchodců mají běžně pořadníky. Rovnost-Znojemský deník. 
31.5.2008, roč. 19, č. 127, s. 2. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - domovy důchodců - Domov důchodců U Lesíka - výstavba - 
přístavby - projekty 
 



   Znojemsko v tisku 2008 
 

 

135 

 

948)  JM 
Z peněz za cihly a kachlíky opraví stacionář / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 27 (30.6.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - dobrovolníci - příspěvky - Stacionář sv. 
Damiána - opravy 

 
949)  TREK 
Konečně lze ve Znojmě zakoupit Cihlu / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 26 (24.6.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - charitativní - sbírky - AkceCihla - příspěvky - Stacionář 
sv. Damiána - opravy 
 

950)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Bezdomovci okupují prázdné zahrady : v rozbořených chatách na zahradách v místech budoucího 
obchvatu se zabydleli bezdomovci / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 208 (4.9.2008), s. 3. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Bezdomovci zaplavili zahrady. Znojemské noviny. 5.9.2008, roč. 6, č. 36,     
s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - bezdomovci - opuštěné - zahrady - úkryty - Suchohrdelská ul. - 
policie - kontroly 
 

 
951)  STRNADOVÁ, Tereza 
Luxus pro důchodce : ve Znojmě vyroste komplex bytů se službami pro seniory / Tereza 
Strnadová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 213 (10.9.2008), s. 1, 3, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři - byty - apartmány hotelového typu - služby pro seniory - 
výstavba - projekty - Remax Ability 
 

952)  BE 
Charita představí svou činnost / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 38 (15.9.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - činnost - představení - Den Charity 
 

953)  DAK 
Den Charity poradí a pomůže druhým / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 223 (22.9.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo -činnost - představení - Den 
Charity 
 

954)  SMOLA, Daniel  
Vozíček zkusili i politici : jízda přes překážky / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 224 (23.9.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - akce - Den Charity 
 

955)  EIS 
Studenti prodávali bílou pastelku / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 43 (21.10.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - veřejné - sbírky - nevidomí - Bílá pastelka - 9. ročník 
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956)  MM 
Charita změnila pomoc Ukrajině / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 250 (23.10.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - Ukrajina - pomoc - programy 
- změny 
 

957)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Bezdomovci prodávají časopis : od začátku října prodávají lidé bez domova ve Znojmě magazín 
Nový prostor / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 43 
(24.10.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - bezdomovci - časopisy - Nový prostor - prodej - přivydělání - 
azylové - domy - rozšíření 
 

958)  PETERKOVÁ, Ĺuba 
Časopis Nový Prostor nabízí pomoc lidem ve Znojmě / Ĺuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
18, č. 44 (29.10.2008), s. 9. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - bezdomovci - časopisy - Nový prostor - prodej - přivydělání - 
azylové - domy - rozšíření 
 

959)  JM 
Znojemská Charita adoptuje děti na Ukrajině / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 45 (3.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - projekty - adopce na dálku - 
Ukrajina - pomoc - děti 
 

960)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Nevidomí pěstují i turistiku / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 268 (14.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - Tyflocentrum - nevidomí a slabozrací - péče 
 

961)  SMOLA, Vojtěch 
Důchodci: nový domov : osm desítek míst nabídne budova, která se začne na jaře stavět v areálu 
znojemského domova důchodců / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 272 (20.11.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři - důchodci - domovy důchodců - Domov důchodců U Lesíka 
- rozšíření - kapacita - navýšení 
 

962)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Dětský domov zažije poslední Vánoce : po šestačtyřiceti letech opouštějí děti Dětský domov Na 
návrší / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 291 
(12.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - dětské domovy - Dětský domov Na Návrší - děti - vystěhování - 
náhradní - prostory - hledání 
 

963)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Děti z domova půjdou na svátky k rodičům / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 296 (18.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - dětské domovy - ředitelé - Nachtnebl, Antonín - rozhovory 
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964)  MOŠTĚK, Mart in  
Na začátku jsem netušil, jak moc se znojemská Charita rozroste : už patnáct let, tedy od jejího 
založení, vede znojemskou oblastní Charitu Evžen Adámek / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 302 (29.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - osobnosti - ředitelé - 
Adámek, Evžen - rozhovory 
 

965)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Děti z domova možná stěhování mine / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 4 (6.1.2009), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Další osud dětského domova je o penězích. Znojemský týden. 12.1.2009, roč. 9, č. 3, s. 3. 
TREK. Domov musí zůstat dětem. Znojemsko. 13.1.2009, roč. 19, č. 2, s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - dětské domovy - Dětský domov Na Návrší - domy - restituce - 
vrácení - děti - stěhování - jednání 
 

966)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Dražba vynesla sto tisíc nejchudším : skoro sto tisíc korun vynesla dražba vánočních stromečků, 
kterou uspořádala Charita a Althanský palác / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 6, č. 51 (19.12.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - děti - charita - charitativní akce - dražby - Stromeček dětem - 
Oblastní charita Znojmo 
 

967)  MOŠTĚK, Mart in  
Azylový dům praská ve švech / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 10 (13.1.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Mráz vyhnal bezdomovce z ulic. Znojemský týden. 5.1.2009, roč. 9, č. 2, s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - bezdomovci - azylové - domy - kapacita - přeplnění 
 
 
 

Zdravotn ictv í :  
 
 
968)  MM 
V nemocnici se už vybírají poplatky / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 1 (2.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - poplatky - vybírání 

 
969)  EISENBRUK, Jiř í  
Znojemská onkologie disponuje unikátním léčebným zařízením / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -
- Roč. 18, č. 1 (2.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - onkologie - Nemocnice Znojmo - modernizace - léčebná - zařízení 

 
970)  PETERKOVÁ, Ľuba 
Platební automaty má znojemská nemocnice jako první v kraji / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. 
-- Roč. 18, č. 1 (2.1.2008), s. 5. 
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dtto: 
EISENBRUK, Jiří. U automatů pomáhaly budoucí zdravotnice. Znojemsko. 8.1.2008, roč. 18, č. 2, 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - platební - automaty - instalace 

 
971)  EIS 
Rakovinu měla každá 74. žena / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 2 (8.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - mammární screaning - provoz - 
rozšíření 

 
972)  JM 
Poplatky vadí, ale pacienti je respektují / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - poplatky - automaty - zavedení 

 
973)  CHAF 
Nemocnice má další trumf pro boj s rakovinou / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 3 (14.1.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - lineární - urychlovače - 
zkušební - provoz 

 
974)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Pacienti už zaplatili milion : lidé mají za sebou první měsíc placení poplatků / Sylva Pavlačková. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 29 (4.2.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - poplatky - zavedení - praxe - zkušenosti - Nemocnice Znojmo - 
praktičtí lékaři 

 
975)  EIS 
Pohotovost už není zneužívána / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 7 (12.2.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - pohotovost - platební - automaty - 
návštěvnost - snížení 
 

976)  EISENBRUK, Jiř í  
Baby boom také ve Znojmě / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 7 (12.2.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - děti - porodnost - porody - nárůst 

 
977)  SMOLA, Daniel  
Znojemské K-centrum eviduje i HIV pozitivního narkomana / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 40 (16.2.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - narkomanie - prevence - narkomani - evidence - péče - K-
centrum - Kontaktní centrum Netopeer - Sdružení Podané ruce - dotace - snížení - projekty - 
omezení 

 
978)  ŠIPOŠOVÁ, Denisa 
Besedy o drogách pokračují. S vyšším rozpočtem / Denisa Šipošová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 52 (1.3.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - narkomanie - prevence - přednášky - Kontaktní centrum 
Netopeer - projekty - Komplexní program primární prevence - Městský úřad Znojmo - rozpočet - 
navýšení 
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979)  SKÁLOVÁ, Veronika 
Nemocnice vybraly miliony : pacienti platí / Veronika Skálová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 55 (5.3.2008), s. 3, Jižní Morava 
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - poplatky 
- vybírání - zkušenosti 

 
980)  SMOLA, Daniel  
Nemocní nebudou muset dojíždět : kraj schválil znojemské nemocnici druhou etapu rekonstrukce / 
Daniel Smola, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19,      
č. 63 (14.3.2008), s. 1. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Magnetická rezonance pro nemocnici. Znojemsko. 18.3.2008, roč. 18, č. 12, s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - rekonstrukce - 2. etapa - 
magnetická - rezonance - nákup 

 
981)  SOLAŘÍKOVÁ, Ivana 
Nemocnice. Jako muzea : v Břeclavi, Znojmě i ve Vyškově chtějí modernizovat medicínské vybavení 
/ Ivana Solaříková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 72 (26.3.2008),    
s. 1, 2, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - vybavení 
- zastaralost - modernizace - financování 

 
982)  JM 
Rentgen ve Znojmě? Od dubna už bez klasických snímků / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 12 (17.3.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - rentgeny - přístroje - RTG - 
nákupy 

 
983)  SMOLA, Daniel  
Rentgenové snímky končí : znojemská nemocnice zavádí od pondělí digitální rentgen / Daniel 
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 87 (12.4.2008), s. 1. 

dtto: 
BE. Obrázky z rentgenu už jen v počítači. Znojemský týden. 14.4.2008, roč. 8, č. 16, s. 3. 
EIS. Znojemská nemocnice v digitalizaci první na Moravě. Znojemsko. 15.4.2008, roč. 18, č. 16,    
s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - rentgen - digitalizace - digitální rentgen - Nemocnice Znojmo - 
zavedení - financování - státní dotace - Jihomoravský kraj (Česko) 

 
984)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Zajímat se o drogy je nebezpečné / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 87 (12.4.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - narkomanie - drogy - dostupnost - Kontaktní centrum Netopeer - 
narkomani - pomoc 

 
985)  SMOLA, Daniel  
Od roku 2000 jsme bez vztekliny : ročně se na tularemii zkontroluje osm tisíc zajíců / Daniel 
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 107 (7.5.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - veterinární lékařství - Krajská veterinární správa - zvířata - 
nemoci 
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986)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Nemocnice už vybrala pět milionů : nemocnice už vybrala na regulačních poplatcích pět milionů 
korun a klesl i počet lidí, kteří chtějí ošetřit na pohotovosti / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 110 (12.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - regulační poplatky - vybírání - přínos - 
zkušenosti 

 
987)  VSM 
Lékařům mizela část platu, někdo je okrádal / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -
- Roč. 19, č. 111 (13.5.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
GRD. Padlo obvinění kvůli platům v nemocnici. Rovnost-Znojemský deník. 13.5.2008, roč. 19, č. 111, 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - platy - podvody - Policie ČR - vyšetřování - 
trestní stíhání 

 
988)  DUŠ 
V nemocnici zkvalitní služby digitální rentgen / duš. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 8 
(24.4.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - rentgen - digitalizace - digitální rentgen - Nemocnice Znojmo - 
zavedení - financování - příspěvky - Jihomoravský kraj (Česko) 

 
989)  TROJAN, Jan 
Ve Znojmě možná budou léčit rakouské pacienty / Jan Trojan. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 18, č. 119 (22.5.2008), s. 12. 
Znojmo (Česko) - Dolní Rakousko - zdravotnictví - onkologie - Zdravotní záchranná služba - 
přeshraniční - spolupráce 

 
990)  SMOLA, Daniel  
Krumlovští studenti dali 14 litrů krve / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 120 (23.5.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - krev - dárcovství - dárci - studenti - 
Gymnázium Moravský Krumlov 
 

991)  VACULOVÁ, Helena 
První pomoc se zrychlí : díky novým výjezdovým stanicím přijede sanitka rychleji i do odlehlých 
míst / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 134 
(9.6.2008), s. 1, 3, Jižní Morava. 
 Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - Rychlá záchranná služba - 
výjezdové - stanice - zřizování 

 
992)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Znojemská nemocnice vybrala na poplatcích pět milionů korun / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 10 (16.5.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - regulační - poplatky - vybírání 

 
993)  SMOLA, Daniel  
Narazil jsem na strop: profesuru : primář znojemské ortopedie Radek Hart se v pondělí stal 
prvním profesorem, který vede oddělení v mimoklinické nemocnici / Daniel Smola. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 21 (23.5.2008), s. 1, 4. 
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Znojmo (Česko) - zdravotnictví - osobnosti - lékaři - primáři - Hart, Radek- profesoři - jmenování 
 

994)  SMO 
Nemocnice chystá rezonanci / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 150 (27.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - oddělení - výstavba - 
magnetická - rezonance 

 
995)  EIS 
Radek Hart jmenován profesorem / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 22 (27.5.2008), s. 1. 

dtto: 
JM. Když operuje profesor... . Znojemský týden. 26.5.2008, roč. 8, č. 22, s. 4. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - osobnosti - lékaři - Hart, Radek - profesoři - jmenování 
 

996)  STŘECHA,  František 
V nemocnici mají kuchyň za sto osmdesát milionů / František Střecha. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 23 (2.6.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - opravy - jídelny - otevření 

 
997)  TREK 
Znojemská nemocnice vaří v novém / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 23 (3.6.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - stravovací - zařízení - 
rekonstrukce - dokončení - otevření 

 
998)  JM 
Pavel Dungl operoval prezidenta / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 24 (9.6.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - osobnosti - lékaři - Dungl, Pavel - rozhovory 
 

999)  EISENBRUK, Jiř í  
Ve Znojmě vzniklo očkovací centrum / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 25 
(17.6.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - prevence - očkovací - centra - 
vznik 

 
1000)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Lukas: Šéf mi chtěl zlomit vaz, tak jsem jel / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 180 (2.8.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - osobnosti - lékaři - Lukas, Jiří - životopisy 

 
1001)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Poplatky: sedm a půl milionu : od zavedení regulačních poplatků vybrala Nemocnice Znojmo už 
téměř sedm a půl milionů korun / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 182 (5.8.2008), s. 1. 

dtto: 
JM. Nemocnice vybrala přes sedm milionů. Znojemský týden. 7.7.2008, roč. 8, č. 28, s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - regulační poplatky - vybírání - 
přínos 
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1002)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Záchranka je o lékaře chudší : ze znojemské záchranky odešel lékař / Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 203 (29.8.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - zdravotnická záchranná služba - lékaři - nedostatek 
 

1003)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Znojemský babyboom láme rekordy : znojemská porodnice láme rekordy / Sylva Pavlačková. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 232 (2.10.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - děti -porodnost - porody - 
nárůst 
 

1004)  MM 
Kapinus: krev budu dávat, dokud zdraví dovolí / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 233 (3.10.2008), s. 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Kapinus daroval krev po dvousté. Rovnost-Znojemský deník. 30.9.2008, roč. 19, 
č. 230, s. 1. 
SMOLA, Vojtěch. Znojemský rekordman v počtu odběrů krve nehodlá končit. Mladá fronta dnes. 
15.10.2008, roč. 19, č. 243, s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - krev - dárcovství - dárci - rekordní - odběry - Kapinus, Jaromír 
 

1005)  JM 
Žloutenka: Epidemie ještě není / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 41 (6.10.2008), s. 1, 2. 

dtto: 
TREK. Na Znojemsku tři případy žloutenky. Znojemsko. 7.10.2008, roč. 18, č. 41, s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - infekční - nemoci - žloutenka - 
výskyt 
 

1006)  MM 
Sanitky budou jezdit do Rakouska / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 237 (8.10.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Rakousko - zdravotnictví - přeshraniční - spolupráce 
 

1007)  SMOLA, Daniel  
Dva tisíce pacientů hledá nového praktika : po úmrtí jednoho ze znojemských praktických lékařů 
zbylo dva tisíce pacientů / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 240 (11.10.2008), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Tisíce pacientů hledají praktika. Znojemské noviny. 17.10.2008, roč. 6, č. 42, s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - pacienti - praktičtí lékaři - výběrová řízení 
 

1008)  VSM 
Onkologii ve Znojmě využijí i Rakušané / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 242 (14.10.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
DAM. Rakušané se budou jezdit léčit do Znojma. Listy jižní Moravy. 2008, roč. 1, č. 11, s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - onkologie - odd. radiační a klinické 
onkologie - využití - Rakušané - projekty - přeshraniční spolupráce 
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1009)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Nová onkologie spustí brzy provoz : znojemská nemocnice otevřela nové pracoviště radiační 
onkologie a lineárního urychlovače. Bývalá onkologie ve staré nemocnici skončila / Dalibor Krutiš. -
- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 242 (14.10.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
MIV. Nemocnice získala urychlovač. Právo. 18.10.2008, roč. 18, č. 246, s. 12. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - onkologie - odd. radiační a klinické 
onkologie - rekonstrukce - přestěhování - moderní - přístrojové - vybavení - lineární urychlovač 
 

1010)  TREK 
Nemocnice má nové onkologické pracoviště / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 44 
(29.10.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - onkologická - oddělení - 
rekonstrukce - radiační - onkologie - lineární urychlovač 
 

1011)  JM 
Jaromíru Kapinusovi za dvě stě odběrů krve poděkuje starosta / jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 44 (27.10.2008), s. 13. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - krev - dárcovství - dárci - rekordní - odběry - Kapinus, Jaromír - 
poděkování 
 

1012)  EIS 
Zlatí dárci obdrželi medaile MUDr. J. Janského / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 45 
(4.11.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - krev - dárci - bezpříspěvkové - odběry - ocenění - medaile - 
medaile MUDr. J. Janského 
 

1013)  MM 
Znojmo hostí Onkologický kongres / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 274 (22.11.2008), s. 3. 
obce - Znojmo-Louka - zdravotnictví - onkologické - kongresy - 3. ročník - shrnutí 
 

1014)  STRNADOVÁ, Tereza 
Hašek "přepadl" nemocnici : hejtman včera neohlášeně navštívil nemocnici ve Znojmě / Tereza 
Strnadová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 282 (2.12.2008), s. 1, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - kontroly - hejtmani - Hašek, 
Michal 
 

1015)  TR 
Hejtman v nemocnici / tr. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 283 (3.12.2008), s. 12. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - investice - využívání - hejtmani 
- návštěvy - vyhodnocení 
 

1016)  JM 
Magnetická rezonance už od ledna / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 48 (24.11.2008), s. 13. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - magnetická - rezonance - 
zkušební - provoz 
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Hospodářstv í :  
 
 

1017)  DAK 
Nezaměstnanost v březnu na Znojemsku poklesla / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 84 (9.4.2008), s. 3. 

dtto: 
EIS. Nezaměstnaných je 6 523. Znojemsko. 15.4.2008, roč. 18, č. 16, s. 3. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - březen 2008 - pokles - Úřad práce 
 

1018)  MM 
Brigády: za výčep, do sadů, ale i do Anglie / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 122 (26.5.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - pracovní příležitosti - studenti - prázdniny - brigády - možnosti 
 

1019)  PLHOŇ, Tomáš 
Nejlepší podnikání ve Znojmě / Tomáš Plhoň. -- In: Ekonom. -- ISSN 1210-0714. -- Roč. 52, č. 24 
(2008), s. 9. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - podnikání - soutěže - Město pro byznys 2008 - ocenění 
 

1020)  PLHOŇ, Tomáš 
Znojemská satisfakce : v jihomoravském regionu překonalo krajskou metropoli Znojmo / Tomáš 
Plhoň. -- In: Ekonom. -- ISSN 1210-0714. -- Roč. 52, č. 24 (2008), s. 24-25. 
 Jihomoravský kraj (Česko) - Znojmo (Česko) - hospodářství - podnikání - soutěže - Město pro 
byznys 2008 - ocenění - perspektivy - průmyslová zóna - Krystal park - vybudování 
 

1021)  MM 
Nezaměstnanost klesá k osmi procentům / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 159 (9.7.2008), s. 3. 

dtto: 
EIS. Nezaměstnanost atakuje osmiprocentní hranici. Znojemsko. 15.7.2008, roč. 18, č. 29, s. 2. 
 Znojmo (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - pokles - vývoj - předpoklady - Úřad práce 
 

1022)  CHAF 
Vysoká nezaměstnanost a nízké platy? To je město pro byznys / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 25 (16.6.2008), s. 3. 

dtto: 
TIK. Nejlepším městem pro byznys se stalo Znojmo. Znojemsko. 17.6.2008, roč. 18, č. 25, s. 1, 2. 
ŠIP. Znojmo - jihomoravské město pro byznys. Znojemské listy. 19.6.2008, roč. 17, č. 12, s. 1. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - podnikání - soutěže - Město pro byznys 2008 - ocenění 
 

1023)  CHAF 
Daň z nemovitosti může stoupnout až pětkrát / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 26 (23.6.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - daně - daň z nemovitostí - zvýšení - zastupitelstva - odmítnutí 
 

1024)  JM 
Novela zákona ruší živnostenské listy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 26 (23.6.2008), s. 5. 
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Znojmo (Česko) - hospodářství - živnosti - živnostenský zákon - novely - změny - živnostenské 
listy - zrušení 
 

1025)  JM 
Nezaměstnanost je nejnižší za 10 let / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 29 (14.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - červenec 2008 - snížení - Úřad práce 
 

1026)  TREK 
Firma Bergan nedodržela závazky a ze Znojma odchází / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 27 
(1.7.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - firmy - Bergan - smlouvy - nedodržení 
 

1027)  T 
Znojmo obhájilo svoje prvenství v kraji / t. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 45 (4.11.2008), s. 1. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - hospodářství - podnikání - soutěže - Město pro byznys - 
výsledky - vyhodnocení 
 
 
 

Služby: 
 
 

1028)  Š 
Shořely boty / š. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 1 (2.1.2008), s. 1. 

dtto: 
GROSSMANN, David. Shořel sklad obuvi, škoda 20 milionů. Znojemské noviny. 4.1.2008, roč. 6,   
č. 1, s. 3. 
CHAF. V bývalé Gale hořelo. Znojemský týden. 31.12.2007, roč. 8, č. 1, s. 1. 
Znojmo (Česko) - služby - hasiči - požáry - sklady - obuv 
 

1029)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Historicky první hostel brzy otevře : před prázdninami se otevřou dveře historicky prvního 
hostelu ve Znojmě. Nabídne levné ubytování v centru města / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 28 (2.2.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - centrum - služby - levné - ubytování - hostely - cyklisté - batůžkáři - Travellers 
Hostel - Cyklo Klub Kučera Znojmo - projekty - Cyklisté vítáni - zařazení - provoz - zahájení 
 

1030)  MOŠTĚK, Mart in  
Ve stacionáři přibude logopedie : více služeb pro mladé klienty s postižením a větší počet míst 
bude mít od léta charitní stacionář sv. Damiána / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 17 (25.4.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - stacionáře - Stacionář sv. Damiána - opravy - služby - rozšíření - 
logopedie 

 
1031)  SMOLA, Vojtěch 
Na znojemské plovárně dnes začíná léto / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 19, č. 115 (17.5.2008), s. 4, Jižní Morava. 
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dtto: 
SMOLA, Daniel. Na plovárně budou hřát teplomety. Rovnost-Znojemský deník. 17.5.2008, roč. 19, 
č. 115, s. 3. 
GRD. První den přišlo na znojemskou plovárnu Louka asi sto šedesát lidí. Rovnost-Znojemský deník. 
19.5.2008, roč. 19, č. 116, s. 3. 
Znojmo (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - Městská plovárna Louka - sezona - zahájení - 
provoz 
 

1032)  GROSSMANN, David  
Excalibur po požáru: přibude obchodů : šestnáct měsíců po požáru otevře Excalibur City 
zrekonstruované nákupní centrum / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 115 (17.5.2008), s. 1. 

dtto: 
Excalibur City: Požár a rekonstrukce. Znojemský týden. 19.5.2008, roč. 8, č. 21, s. 6. 
DUŠ. Excalibur City oslavuje znovuotevření. Znojemské listy. 22.5.2008, roč. 17, č. 10, s. 2. 
Znojmo (Česko) - Hatě - obchod - Excalibur City - obnovení - otevření - služby - rozšíření - 
pracovní místa 
 

1033)  ŠIP 
Znojemská koupaliště chystají novinky, vstupné se nemění / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, 
č. 9 (9.5.2008), s. 1 
Znojmo (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - sezony - zahájení - provoz - přípravy 
 

1034)  RED 
Prohlídky Znojma budou o letošních prázdninách zdarma / red. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, 
č. 9 (9.5.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - města - pravidelné - prohlídky - průvodci - služby - rozšíření 
 

1035)  CHAF 
Antonín Bartoň a Petr Novák získali nejvyšší hasičské vyznamenání / chaf. -- In: Znojemský týden 
: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 20 (12.5.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - Přibyslav - služby - dobrovolní - hasiči - osobnosti - Bartoň, Antonín - Novák, 
Petr - vyznamenání 
 

1036)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Záchranáři jeli z ukázky k nehodě : zdravotníci a hasiči předváděli ve Znojmě zásah profesionálů  
u nehody / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 138 
(13.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - služby - hasiči - záchranáři - cvičné - zásahy - Masarykovo náměstí - ukázky 
 

1037)  GRD 
Plovárna se otevře i pro noční koupání / grd, mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 148 (25.6.2008), s. 3. 

dtto: 
DŠ. Plovárna Louka otevřena, koupání už nebrání ani špatné počasí. Znojemsko. 27.5.2008, roč. 18, 
č. 22, s. 12. 
Znojmo (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - Městská plovárna Louka - noční - koupání - 
otevírací doby - prodloužení 
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1038)  KRUTIŠ, Dal ibor  
I po roce turisté koupaliště míjejí / Dalibor Krutiš. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 158 (8.7.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - Městská plovárna Louka - přístupové - cesty - 
značení - nedostatky 
 

1039)  RED 
S průvodcem poznáte Znojmo důkladně / red. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 11 (5.6.2008), 
s. 2. 

dtto: 
MZ. Pravidelné prohlídky města Znojma s průvodcem. Znojemský týden. 9.6.2008, roč. 8, č. 24,    
s. 4. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - města - pravidelné - prohlídky - průvodci - služby - rozšíření 
 

1040)  MM 
Plovárna po poruše funguje, bez tobogánu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 179 (1.8.2008), s. 3. 

dtto: 
VSM. Loucká plovárna znovu spustí vyřazené atrakce. Mladá fronta dnes. 6.8.2008, roč. 19,         
č. 183, s. 2, Jižní Morava. 
MM. Tobogán i skluzavka jsou opět v provozu. Rovnost-Znojemský deník. 7.8.2008, roč. 19, č. 184, 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - Městská plovárna Louka - tobogány - opravy 
 

1041)  SMOLA, Vojtěch 
Na hranicích vyrůstá luxusní hotel / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. 
-- Roč. 19, č. 200 (26.8.2008), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
Š. Hotel Savannah na Hatích bude mít čtyři hvězdičky a mezinárodní úroveň. Znojemsko. 
5.8.2008, roč. 18, č. 32, s. 5. 
Znojmo (Česko) - Hatě - služby - hotely - hotel Savannah - Savannah - výstavba 
 

1042)  EISENBRUK, Jiř í  
Největší havárie znojemského koupaliště v Louce / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18,   
č. 32 (5.8.2008), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - Městská plovárna Louka - tobogány - poškození - 
opravy 
 

1043)  CHAF 
Na hradě hořelo / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 8, č. 36 (1.9.2008), s. 3. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Na znojemském hradě hořel simulovaný oheň. Znojemsko. 2.9.2008, roč. 18,   
č. 36, s. 13. 
DUŠ. Na znojemském hradě vypukl požár. Znojemské listy. 11.9.2008, roč. 17, č. 18, s. 1. 
Znojmo (Česko) - služby - hasiči - zásahy - požáry - cvičení – Znojemský hrad 
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1044)  STRNADOVÁ, Tereza 
Luxus pro důchodce : ve Znojmě vyroste komplex bytů se službami pro seniory / Tereza 
Strnadová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 213 (10.9.2008), s. 1, 3, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři - byty - apartmány hotelového typu - služby pro seniory - 
výstavba - projekty - Remax Ability 
 

1045)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 42 (14.10.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - služby - hospody - pohostinství - 19. stol. - historie - fotografie 
 

1046)  DAK 
Plovárna Louka získala nový web / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 250 (23.10.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - služby - koupaliště - Městská plovárna Louka - WWW stránky - webkamery - 
sezona - příprava 
 

1047)  MOŠTĚK, Mart in  
Přeplněný hřbitov čeká na pozemky : o několik set míst se snad už napřesrok rozšíří přeplněný 
ústřední hřbitov ve Znojmě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 258 (3.11.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - služby - pohřebnictví - hřbitovy - Městský hřbitov Znojmo - kapacita - přeplnění 
- pozemky - rozšíření - projekty 
 

1048)  BE 
Znojemský hřbitov bude o něco větší / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 48 (24.11.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - služby - pohřebnictví - hřbitovy - Městský hřbitov Znojmo - kapacita - přeplnění 
- pozemky - rozšíření - projekty 
 
 
 

Obchod: 
 
 

1049)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Rakušané plánují obchodní centrum : společnost Stop Shop chce u Intersparu postavit obchodní 
centrum / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 79 
(3.4.2008), s. 3. 

dtto: 
Centrum Stop Shop míří do Znojma. Profit. 7.4.2008, roč. 19, č. 14, s. 63. 
Znojmo (Česko) - obchod - obchodní - centra - výstavba - plánování -rakouští - investoři - Stop 
Shop 
 

1050)  VSM 
Ve Znojmě přibudou obchody / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 84 
(9.4.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - obchod - obchodní centra - Stop Shop - vybudování 
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1051)  DAK 
Lidl slibuje zahájení stavby / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 84 (9.4.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - supermarkety - Lidl - Přímětická ul. - výstavba - zahájení 
 

1052)  MM 
Lidl pokračuje s demolicemi / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 91 (17.4.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - supermarkety - Lidl - výstavba - demolice - pokračování 
 

1053)  DAK 
Znojmo bude mít sedm hypermarketů / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 19, č. 102 (30.4.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - obchod - obchodní - řetězce - hypermarkety - výstavba 
 

1054)  GROSSMANN, David  
Excalibur po požáru: přibude obchodů : šestnáct měsíců po požáru otevře Excalibur City 
zrekonstruované nákupní centrum / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 115 (17.5.2008), s. 1. 

dtto: 
Excalibur City: Požár a rekonstrukce. Znojemský týden. 19.5.2008, roč. 8, č. 21, s. 6. 
DUŠ. Excalibur City oslavuje znovuotevření. Znojemské listy. 22.5.2008, roč. 17, č. 10, s. 2. 
Znojmo (Česko) - Hatě - obchod - Excalibur City - obnovení - otevření - služby - rozšíření - 
pracovní místa 
 

1055)  VSM 
Znojmo nabízí obchodům dobové reklamní stojany / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 131 (5.6.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - obchod - obchody - reklama - reklamní stojany - Městský úřad Znojmo - 
zapůjčení 
 

1056)  SMOLA, Daniel  
Krádeže v obchodech: lidé jsou lhostejní : nakupující jsou lhostejní k drobným krádežím v obchodě 
/ Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 137 
(12.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - krádeže - nakupující - testování 
 

1057)  SMOLA, Vojtěch 
Jeden obchod, jiná země: jiné ceny / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. 
-- Roč. 19, č. 184 (7.8.2008), s. 1, 3, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Retz - obchod - supermarkety - ceny - rozdíly - testy 
 

1058)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Hvězdou mezi stromky je letos jedle / Sylva Pavlačková, Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 294 (16.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - vánoční stromy - zábavní pyrotechnika - stánkový prodej - Policie ČR - 
kontroly 
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Vodn í  hospodářstv í :  
 
 

1059)  EISENBRUK, Jiř í  
Za vodu zaplatíme o čtvrtinu víc / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 1 (2.1.2008),     
s. 3. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - vodné - stočné - ceny - navýšení 
 

1060)  DAK 
Vodárna čeká na využití / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19,   
č. 25 (30.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - vodárny - U Obří hlavy - pronájmy - zájemci 
 

1061)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Z vodních nádrží budou klubovny : objekt bývalé vodárny pod znojemskou přehradou chtějí opravit 
a využívat vodáci / Dalibor Krutiš. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 140 (16.6.2008), s. 3. 

dtto: 
DAK. Ze staré vodárny budou klubovny. Znojemské noviny. 20.6.2008, roč. 6, č. 25, s. 2. 
Znojmo (Česko) - Znojemská přehrada - vodní hospodářství - vodárny - opravy - využití 
 

1062)  BALÍK, Pavel  
Vodohospodářskou stavbou roku 2007 se stala rekonstrukce kanalizace ve Znojmě / Pavel Balík. -- 
In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 12 (19.6.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - rekonstrukce - soutěže - vyhlášení - Svaz 
vodního hospodářství ČR 
 

1063)  SMOLA, Daniel  
Znojemskému vodovodu je sto třicet let / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 232 (2.10.2008), s. 3. 

dtto: 
STŘECHA, František. Vodovod má 130 let. Znojemský týden. 6.10.2008, roč. 8, č. 41, s. 5. 
Š. Stotřicetiletý vodovod. Znojemsko. 7.10.2008, roč. 18, č. 41, s. 1. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - vodárny - výstavy - nám. Republiky - vodovody - 130. výročí 
 

1064)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Na zamrzlé znojemské přehradě se nesmí ani bruslit / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 290 (11.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - Znojemská přehrada - pitná voda -kvalita - zachování - 
veřejné vyhlášky - aktivity - zákazy 
 
 
 

Doprava: 
 
 

1065)  EISENBRUK, Jiř í  
Neradostná statistika loňského roku: na přechodech zůstali tři mrtví / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 18, č. 1 (2.1.2008), s. 1. 
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Znojmo (Česko) - doprava - nehody - statistiky - úmrtí - 2007 
 

1066)  ČTK 
Ve Znojmě nová linka MHD / ČTK. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 18, č. 4 (5.1.2008), s. 16.  

dtto: 
SMOLA, Daniel. Speciální autobus protnul střed Znojma. Znojemské noviny. 4.1.2008, roč. 6, č. 1, 
s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - autobusy - linky - zavedení 
 

1067)  EISENBRUK, Jiř í  
Znojmem brázdí zbrusu nová autobusová jedenáctka / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, 
č. 2 (8.1.2008), s. 13. 
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - autobusy - linky -zavedení 
 

1068)  BE 
V novém autobuse se jezdí za poloviční jízdné / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - ekologické - autobusy - zavedení 
 

1069)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Letiště u Znojma se možná rozšíří : znojemské letiště má přilákat movitější návštěvníky a přispět  
k rozvoji ekonomiky / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 14 (17.1.2008), s. 1. 

dtto: 
SPA, SMO. Letiště u Znojma se asi rozšíří. Znojemské noviny. 18.1.2008, roč. 6, č. 3, s. 1. 
Znojmo (Česko) - letecká - doprava - letiště - pozemky - rozšíření 

 
1070)  GRD 
Dopravu ohlídá chytrý radar / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 17 (21.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - řidiči - přestupky - radary - hlídání - povolená rychlost - překročení - 
auta - registrační značky - zaznamenání 
 

1071)  VSM 
Znojemský pendl jezdí po 14 dnech provozu poloprázdný / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 16 (19.1.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kyvadlová - doprava - záchytná parkoviště - centrum - pendlování - využití - 
nezájem 
 

1072)  ŠIP 
Přes centrum města jezdí nový autobus / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 1 (17.1.2008),   
s. 1. 

dtto: 
SPA. Centrumbus vozí kolem třiceti pasažérů denně, čeká na léto. Rovnost - Znojemský deník. 
12.2.2008, roč. 19, č. 36, s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - ekologické - autobusy - linky - zavedení - 
centrumbus 
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1073)  GROSSMANN, David  
Do dvanácti let pojede do Brna rychlovlak : radnice má plán, podle kterého by se v regionu měla 
výrazně zlepšit dopravní obslužnost / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 20 (24.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - rychlovlaky - dopravní - obslužnost - zlepšení - projekty 
 

1074)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Díky odtahům zmizely z ulic vraky aut : odtahová služba funguje ve Znojmě už od loňského srpna / 
Sylva Pavlačková, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19,  
č. 20 (24.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - odtahová - služba - A.S.A. EKO Znojmo, s. r. o. 
 

1075)  STŘECHA,  František 
Kousek trávníku může bránit novému nádraží / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 4 (21.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - autobusy - terminály - výstavba - spory 
 

1076)  VSM 
Jak lobbovat u státu? Znojmo už má manuál / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 19, č. 22 (26.1.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - silniční - železniční - doprava - modernizace - lobbování - Ředitelství silnic a 
dálnic 
 

1077)  BE 
Rychlovlaky Znojmo - Brno? Chybí maličkost - 30 miliard / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 5 (28.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - rychlovlaky - Znojmo-Brno - finance - nedostatek 
 

1078)  POKORNÝ,  Marek 
Dotace dopravcům u Evropské komise : znojemská firma ČAS získává body proti krajskému úřadu 
/ Marek Pokorný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 26 
(31.1.2008), s. 12. 
Znojmo (Česko) - doprava - ČAS Znojmo, s. r. o. - Jihomoravský kraj (Česko) - Krajský úřad - 
Jihomoravský kraj - licence - spory - dotace - Evropská komise - projednávání 
 

1079)  TREK 
Stavba obchvatu není ohrožena / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 5 (29.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - Ředitelství silnic a dálnic 
 

1080)  SMOLA, Vojtěch 
14 dní jedné ulice: tisíce přestupků : podle dat z informativního radaru by v Přímětické ulici        
ve Znojmě přišlo za dva týdny 105 lidí o řidičský průkaz / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 28 (2.2.2008), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - doprava - bezpečnost - přestupky - rychlost - překročení - informativní radary - 
Přímětická ul. - měření - vyhodnocení 
 

1081)  VSM 
Nejnebezpečnější silnice ve Znojmě čeká na obchvat / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 28 (2.2.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - doprava - centrum - bezpečnost - zajištění - obchvaty 
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1082)  VSM 
Kamiony plní příhraniční obce, zlepšení se nečeká / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 36 (12.2.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - přetížení - hlučnost - kamiony 
 

1083)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Nehody chodců vyburcovaly policii : znojemští policisté reagují na smrtelné nehody na přechodech 
/ Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 6 (8.2.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - nehodovost - nehody - městská - policie - opatření 
 

1084)  SPA 
Centrumbus vozí kolem třiceti pasažérů denně, čeká na léto / spa. -- In:Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 7 (15.2.2008), s. 4.  
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - nové - linky - ekologické - autobusy - 
uplatnění 
 

1085)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Znojmo: revoluce v parkování : radní hledají firmu, která navrhne nový systém parkování / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 42 (19.2.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - parkování - parkovací domy - výstavba - plány - projekty 
 

1086)  SPA 
Znojemští radní plánují ve městě další kruhové objezdy / spa, dak. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 43 (20.2.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - bezpečnost - plynulost - křižovatky - rekonstrukce - kruhové 
objezdy - budování 
 

1087)  MOŠTĚK, Mart in  
Desítky řidičů ignorují zákazy soudu : policisté zastavili za pět dní pět řidičů, kteří jezdili 
navzdory úřednímu zákazu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 43 (20.2.2008), s. 3. 

dtto: 
MM. Řidiči ignorují zákazy soudu. Znojemské noviny. 22.2.2008, roč. 6, č. 8, s. 4. 
Znojmo (Česko) - doprava - řidiči - přestupky - zákaz řízení - ignorování - maření výkonu úředního 
rozhodnutí 
 

1088)  EISENBRUK, Jiř í  
Ideální řešení znojemského dopravního uzlu zůstává stále v nedohlednu : vybudování terminálu 
naráží na odpor kvůli hluku / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 8 (19.2.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - doprava - integrovaný dopravní systém - příprava - projekty - nádraží - 
modernizace - terminály - vybudování - odpor 
 

1089)  VSM 
Termín oprav "silnice smrti" se zase odsouvá / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -
- Roč. 19, č. 45 (22.2.2008), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Pohořelice - silniční - doprava - silnice smrti - opravy - rekonstrukce - termíny - 
odložení 
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1090)  VSM 
Znojemský viadukt se bude opravovat / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 46 (23.2.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
NOV. Konec motorových vlaků z Rakouska. Znojemský týden. 25.2.2008, roč. 8, č. 9, s. 4. 
Znojmo (Česko) - Vídeň - železniční - doprava - vlaky - mosty - viadukty - opravy - rekonstrukce - 
elektrifikace 
 

1091)  MOŠTĚK, Mart in  
Obchvat: potíže dál brzdí stavbu : stavaři stále smí jen na polovinu stavby / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.19, č. 49 (27.2.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - pozemky - vyvlastnění - Sdružení 
obchvat - Ředitelství silnic a dálnic - spory 
 

1092)  VSM 
Znojemští se chystají změnit parkovací systém / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 19, č. 57 (7.3.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - parkování - parkovací - systém - změny 
 

1093)  MOŠTĚK, Mart in  
Nádraží: dopisy, výzvy a stížnosti : majitelé pozemků starého nádraží a kritici projektu nového 
terminálu se přou s městem, kdo se brání jednáním / Martin Moštěk. -- ISSN 1802-0933. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 19, č. 57 (7.3.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejná - doprava - integrovaný dopravní systém - příprava - projekty - nádraží - 
modernizace - terminály - vybudování - protesty 
 

1094)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Parkování ve Znojmě ovládne .A.S.A. : město vybralo firmu, která se postará o parkování             
ve Znojmě / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 62 
(13.3.2008), s. 3. 

dtto: 
VSM. Parkovací karty ve Znojmě platí až do června. Mladá fronta dnes. 15.4.2008, roč. 19, č. 89, 
s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - parkování - systém - změny - A.S.A. Praha 
 

1095)  DAK 
Město chce parkovací domy / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 63 (14.3.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - parkování - parkovací domy - výstavba - A.S.A. EKO Znojmo, 
s. r. o. - jednání 
 

1096)  EISENBRUK, Jiř í  
Město je ucpané automobily a řešení je stále v nedohlednu / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 10 (4.3.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - hustota - komunikace - zvýšení - průjezdy - komplikace 
 

1097)  MOŠTĚK, Mart in  
Křižovatky se změní v rondely : silničáři mají víc peněz na rekonstrukce vozovek / Martin Moštěk. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 76 (31.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - silnice - vozovky - křižovatky - kruhové objezdy - rekonstrukce 
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1098)  SMOLA, Vojtěch 
Kamiony ve Znojmě čekají obstrukce : starosta Petr Nezveda chce vystrnadit nadměrnou nákladní 
dopravu z města / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 82 
(7.4.2008), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - kamiony - přetížení - řešení - hledání 
 

1099)  JM 
Ve Znojmě se chystá výměna železničního mostu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 15 (7.4.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - vlaky - mosty - opravy - tratě - elektrifikace 
 

1100)  VSM 
Cestu vlakem ze Znojma do Rakouska ztíží opravy / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 95 (22.4.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - tratě - modernizace - 
elektrifikace 
 

1101)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Sčítání aut má ukázat, co s průtahem : desítky lidí mapují dopravu ve Znojmě / Dalibor Krutiš. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 97 (24.4.2008), s. 3. 

dtto: 
VSM. Radní hledají pomoc pro přetížené Znojmo. Mladá fronta dnes. 28.4.2008, roč. 19, č. 100,   
s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - situace - mapování - průtahy - návrhy - řešení 
 

1102)  VSM 
Znojmo staví v centru "zpomalovače" / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 
19, č. 101 (29.4.2008), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - centra - retardéry - umístění - bezpečnost 
 

1103)  MM 
Radnice rozešle dotazníky kvůli průzkumu dopravy / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 109 (10.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - řešení - průzkumy - dotazníky - Městský 
úřad Znojmo 
 

1104)  MD 
Autobus do centra Znojma by mohl sloužit i školákům / md. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 19, č. 118 (21.5.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - městská - hromadná - doprava - nízkopodlažní - autobusy - pronájmy - smlouvy - 
prodloužení - jednání 
 

1105)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Kamiony jezdí zákazem vjezdu : dělníci staví kruhový objezd na křižovatce mezi Znojmem             
a Únanovem / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,     
č. 120 (23.5.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - kruhové objezdy - výstavba - uzavírky - kamiony - nerespektování - 
nárůst - centrum - Havlíčkova ul. - průjezd 
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1106)  SMOLA, Daniel  
Dohoda o nádraží je v nedohlednu : společnou řeč ohledně nového terminálu stále nenašli 
představitelé města a firmy vlastnící stávající autobusové nádraží / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 129 (3.6.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - terminály - výstavba - jednání - Městský úřad 
Znojmo - firmy - Basis 
 

1107)  VSM 
Lepší systém parkování ve Znojmě se opět odkládá / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 132 (6.6.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - doprava - centrum - parkování - řešení - návrhy - výběrové řízení - problémy 
 

1108)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Projekt nádraží splňuje normy : radnice pokračuje v přípravách stavby nového autobusového 
terminálu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 134 
(9.6.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - terminály - studie - hlučnost - prašnost - normy 
- splnění - výstavba - jednání 
 

1109)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Za smrt školaček na rok a půl za mříže : na osmnáct měsíců by do vězení měl jít muž z Třebíčska, 
který vloni ve Znojmě na Pražské ulici srazil na přechodu dvě školačky / Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. --ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 135 (10.6.2008), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Trest za smrt školaček. Mladá fronta dnes. 10.6.2008, roč. 19, č. 135, s. 1, 2, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - tragické - nehody - úmrtí - řidiči - odsouzení 
 

1110)  MOŠTĚK, Mart in  
Nádraží Znojmo: oprava začíná : s omezeními na nádraží a výlukou trati do Šatova a Retzu musí 
půldruhého roku počítat cestující ve Znojmě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 136 (11.6.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - železnice - tratě - rekonstrukce 
- výluky 
 

1111)  MM 
Stavaři skončí na obchvatu v létě / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 136 (11.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - dokončení 
 

1112)  SMOLA, Vojtěch 
Slíbili nehlučné nádraží : znojemská radnice má pro nespokojené studii, která tvrdí, že plánované 
autobusové nádraží bude lidi otravovat nohem méně než to stávající / Vojtěch Smola. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 137, (12.6.2008)s. 4, Jižní Morava.  

dtto: 
ŠIP. Studie prokázala, že nové nádraží sníží hlučnost. Znojemské listy. 19.6.2008, roč. 17, č. 12,  
s. 1. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - terminály - hlučnost - prašnost - studie - 
výstavba 
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1113)  MM 
Radnice zpřísní parkování postižených / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 137 (12.6.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Radnice vydala nová pravidla pro parkování invalidů. Znojemský týden. 23.6.2008, roč. 8,       
č. 26, s. 4. 
TREK. Stop zneužívání parkovišť. Znojemsko. 24.6.2008, roč. 18, č. 26, s. 2. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - tělesně postižení - podmínky - výjimky - udělování - 
zpřísnění 
 

1114)  CHAF 
Obchvat Znojma? Kompletní má být až v roce 2018 / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 20 (12.5.2008), s. 1, 2. 

dtto: 
EIS. Obchvat za deset let. Znojemsko. 13.5.2008, roč. 18, č. 20, s. 2. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - pozemky - vyvlastnění - Ředitelství 
silnic a dálnic - spory 
 

1115)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo-Šatov: dnes začíná výluka : vlakové spoje na půldruhého roku nahradí autobusy / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 139 (14.6.2008), s. 2, Jižní 
Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Nádraží Znojmo: oprava začíná. Znojemské noviny. 13.6.2008, roč. 6, č. 24, s. 2. 
Znojmo (Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) - železniční doprava - železnice - vlaky - spoje - výluky - 
náhradní - autobusová - doprava 
 

1116)  DAK 
Křižovatka na Palackého dozná změn / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 144 (20.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - křižovatky - ul. Palackého - Rooseveltova ul. - 28. října ul. - 
rekonstrukce - projekty – zpracování 
 

1117)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo zopakuje autobusový pokus : městem pojede dál "centrumbus" sklízející kritiku / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 145 (21.6.2008), s. 2, Jižní 
Morava. 

dtto: 
MM. Centrumbus pojede i po prázdninách. Rovnost-Znojemský deník. 21.6.2008, roč. 19, č. 145,   
s. 3.  
JM. Centrum bus bude zadarmo. Znojemský týden. 23.6.2008, roč. 8, č. 26, s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - ekologické - autobusy - centrumbus - 
linky - provozy - prodloužení 
 

1118)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Z ulic Znojma zmizely vraky aut : ještě před rokem a půl se dalo ve Znojmě napočítat až deset 
autovraků / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 145 
(21.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - osobní automobily - vraky - odstranění - likvidace - odtahová - služba 
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1119)  MM 
Na Družstevní bude kruhový objezd / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 146 (23.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - křižovatky - změny - kruhové - objezdy - výstavba - 
Družstevní ul. 
 

1120)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmu hrozí kolaps dopravy : už k tak velmi hustému provozu přibudou prázdninové opravy 
několika důležitých silnic / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 148 (25.6.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - obchvaty - opravy - rekonstrukce - situace - 
zhoršení 
 

1121)  MOŠTĚK, Mart in  
Obchvat: kraj stvrdil vyvlastnění : vyvlastnění prvních zahrad na trase zbývající části počáteční 
etapy stavby znojemského silničního obchvatu potvrdil krajský úřad / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 149 (26.6.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - pozemky - spory - vyvlastnění - 
Krajský úřad Jihomoravského kraje - schválení 
 

1122)  EISENBRUK, Jiř í  
Na řidiče jedoucí do Brna čeká v Pohořelicích zákeřná past / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 22 (27.5.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - Brno (Česko) - silniční - doprava - dálnice - zpoplatnění - policie - pokuty 
 

1123)  CHAF 
Mezi Znojmem a Šatovem se zastaví provoz vlaků / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 23 (2.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - železnice - vlaky - spoje - výluky 
- náhradní - autobusová - doprava 
 

1124)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo vyhání kamiony obstrukcí : časté kontroly mají řidiče kamionů donutit jezdit jinudy / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 155 (3.7.2008), s. 1, 2, 
Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Celníci a policisté: víc kontrol kamionů. Rovnost-Znojemský deník. 3.7.2008, 
roč. 19, č. 155, s. 1, 3. 
EISENBRUK, Jiří. Bude Znojmo postrachem kamionů? Znojemsko. 8.7.2008, roč. 18, č. 28, s. 11. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - kamiony - přetížení - řešení - hledání - kontroly 
 

1125)  SMOLA, Daniel  
Ze znojemského nádraží už mizí kolejnice / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 155 (3.7.2008), s. 3. 

dtto: 
ONDRUŠKOVÁ, Pavla. Znojmu chybějí koleje. Mladá fronta dnes. 24.7.2008, roč. 19, č. 172, s. 4, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - železnice - vlaky - spoje - tratě - elektrifikace 
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1126)  VOJTEK, Milan 
Znojmo vyhlásilo válku kamiónům / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18,        
č. 157, (7.7.2008) s. 10. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Radnice chce znepříjemňovat kamionům průjezd přes Znojmo. Znojemské 
noviny. 4.7.2008, roč. 6, č. 27, s. 1. 
JM. Znojmo chce být přísné na řidiče kamionů. Znojemský týden. 7.7.2008, roč. 8, č. 28, s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - kamiony - tranzit - omezení - kontroly - celníci - dopravní policie 
 

1127)  DO 
Do kraje vína je po kolejích cesta vlídná. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 161 
(11.7.2008), s. 3, Na cestách. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - České dráhy, a.s. - vlakové spojení - výhody 
 

1128)  MASK 
Silnice smrti bude opravena / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 12 (13.6.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Pohořelice - silniční - doprava - silnice smrti - opravy - rekonstrukce - 
Ředitelství silnic a dálnic 
 

1129)  JM 
Studie: nové nádraží sníží hluk / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 25 (16.6.2008), s. 3. 

dtto: 
TREK. Terminál sníží hluk a zvýší bezpečnost. Znojemsko. 24.6.2008, roč. 18, č. 26, s. 5. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - terminály - hlučnost - prašnost - studie - 
výstavba 
 

1130)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Tisíce kamionů ničí Znojmo : za tři roky vzrostl počet těžkých nákladních aut, projíždějících 
Znojmem, až na trojnásobek / Dalibor Krutiš, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 165 (16.7.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Kamiony čekají těžké časy. Znojemské listy. 17.7.2008, roč. 17, č. 14, s. 1. 
Znojmo (Česko) - silniční doprava - kamiónová - doprava - silnice - ničení - kamiony - průjezdy - 
omezení 
 

1131)  SMOLA, Vojtěch 
Obchvat: miliony za přerušení : miliony korun navíc bude stát přerušení výstavby obchvatu Znojma 
/ Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 171 
(23.7.2008), s. 1. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Přerušení stavby obchvatu přijde na miliony. Znojemské noviny. 25.7.2008, roč. 6, 
č. 30, s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - obchvaty - výstavba - přerušení - prodražení - Ředitelství silnic a 
dálnic 
 

1132)  SMOLA, Daniel  
Sazbu za odtah šroubuje parkování : jednu z nejvyšších sazeb v zemi zaplatí špatně parkující řidiči 
za nucený odtah ve Znojmě / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 172 (24.7.2008), s. 1, 3. 
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Znojmo (Česko) - doprava - osobní - automobily - odtahová - služba - A.S.A. EKO Znojmo, s. r. o. - 
vysoké - sazby - parkování - náklady 
 

1133)  GROSSMANN, David  
Projekt terminálu: změny a stop stav : Občanské sdružení kritizuje plánovaný znojemský 
autobusový terminál / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 177 (30.7.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - terminály - výstavba - projekty - změny - 
studie - kritika 
 

1134)  SMOLA, Vojtěch 
Stavba obchvatu stojí : investor nemá všechny pozemky / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 186 (9.8.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - doprava - obchvaty - výstavba - přerušení - pozemky - vyvlastnění - Ředitelství 
silnic a dálnic 
 

1135)  VSM 
Nejvyšší most se bude opravovat / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 
č. 192 (16.8.2008), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - železnice - mosty - opravy - 
konstrukce - výměny 
 

1136)  GRD 
Oprava lávky k nemocnici se odkládá / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 196 (21.8.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - lávky - opravy - rekonstrukce - odklady 
 

1137)  SMOLA, Vojtěch 
Pozor, na silnici překážka / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 201 (27.8.2008), s. 3, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - centra - retardéry - umístění - bezpečnost 
 

1138)  DAK 
Na Přímětické vznikla křižovatka / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 201 (27.8.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - křižovatky - Přímětická ul. - výstavba 
 

1139)  SPA 
Doprava bude při Vinobraní zdarma / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 201 (27.8.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - změny - bezplatná - 
doprava 
 

1140)  ŠIP 
Centrumbus zadarmo pro děti i důchodce / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 13 (3.7.2008), 
s. 2. 

dtto: 
TR, EI. Centrum bus zdarma pro děti a důchodce. Znojemsko. 24.6.2008, roč. 18, č. 26, s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - ekologické - autobusy - centrumbus - 
bezplatné - linky - provoz - prodloužení 
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1141)  EISENBRUK, Jiř í  
Největší rekonstrukce nádraží od války / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 29 
(15.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - nádraží - tratě - elektrifikace - rekonstrukce - České 
dráhy, a.s. 
 

1142)  TREK 
Nemocniční lávku čeká oprava / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 30 (22.7.2008), s. 3. 

dtto: 
EIS. Cesta k nemocnici bude náročnější. Znojemsko. 26.8.2008, roč. 18, č. 35, s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - lávky - Gránické údolí (Znojmo, Česko) - opravy - rekonstrukce 
 

1143)  JM 
Majitelé pozemků podali proti vyvlastnění žalobu : milionové ztráty se stavbě obchvatu nevyhnou / 
jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 32 
(4.8.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
JM. Žaloba proti obchvatu dostala zelenou. Znojemský týden. 25.8.2008, roč. 8, č. 35, s. 1. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - pozemky - spory - vyvlastnění - žaloby 
 

1144)  JM 
Nádraží zůstane rozkopané do podzimu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 35 (25.8.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - nádraží - tratě - elektrifikace - rekonstrukce - České 
dráhy, a.s. 
 

1145)  MM 
Okruh čekají změny / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 219 
(17.9.2008), s. 3. 

dtto: 
EIS. Kruhák se světly. Znojemsko. 23.9.2008, roč. 18, č. 39, s. 5. 
Znojmo (Česko) - doprava - kruhové objezdy - Mariánské nám. - dopravní značení - přechody pro 
chodce - změny 
 

1146)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo krotí dopravu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,  
č. 220 (18.9.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - doprava - kruhové - objezdy - Mariánské nám. - dopravní - značení - přechody - 
změny 
 

1147)  JM 
Chodce i auta usměrní semafory / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 39 (22.9.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - přechody - Havlíčkova ul. - světelné - semafory - umístění - 
bezpečnost 
 

1148)  CHODĚROVÁ, Monika 
Na nádraží dokončují dělníci ostrovní nástupiště / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 225 (24.9.2008), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - železniční - doprava - tratě - elektrifikace - rekonstrukce - nádraží - opravy - 
České dráhy, a. s. 
 

1149)  SMOLA, Vojtěch 
Na jih bez křižovatek : "Silnice smrti" Pohořelice-Znojmo bude mít čtyři mimoúrovňová křížení / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. – ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 233 (3.10.2008), s. 2, 
Jižní Morava. 

dtto: 
TREK. Rekonstrukce silnice do Brna za dva roky. Znojemsko. 7.10.2008, roč. 18, č. 41, s. 1. 
Znojmo (Česko) - Pohořelice - silniční - doprava - silnice - rekonstrukce - rozšíření - mimoúrovňové 
- křižovatky 
 

1150)  MOŠTĚK, Mart in  
Silnice na Brno bude dvouproudá : obce, úřady a stavitelé silnic se shodli na podobě silnice          
do Pohořelic / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 40 
(3.10.2008), s. 1. 

dtto: 
JM. Mimoúrovňové křižovatky zvýší rychlost do Pohořelic. Znojemský týden. 6.10.2008, roč. 8,    
č. 41, s. 1. 
Znojmo (Česko) - Pohořelice - silniční - doprava - silnice - opravy - rekonstrukce - mimoúrovňové - 
křižovatky - Ředitelství silnic a dálnic 
 

1151)  CHAF 
Autobusový terminál bude asi jinde / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 41 (6.10.2008), s. 1, 2. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Znojmo plánuje "nádraží v nádraží". Mladá fronta dnes. 10.10.2008, roč. 19,     
č. 239, s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - terminály - výstavba - projekty - změny 
 

1152)  VSM 
Znojemské nádraží výrazně mění podobu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 238 (9.10.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - tratě - elektrifikace - rekonstrukce - nádraží - opravy - 
České dráhy, a.s. 
 

1153)  SMOLA, Daniel  
Předvolební dárek? Znojmo bude rájem pro důchodce : nejen jeden a půl milionu korun na zájezdy 
důchodců k moři, ale i bezplatnou dopravu pro seniory schválili v pondělí znojemští radní / Daniel 
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 239 (10.10.2008), s. 3. 

dtto: 
TREK. Zájezdy jako dárky pro seniory a děti. Znojemsko. 14.10.2008, roč. 18, č. 42, s. 11. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - obyvatelstvo - důchodci - rekreační - pobyty - 
bezplatná - doprava - Rada města Znojma - schválení 
 

1154)  MIV 
Znojemské rondely dostanou semafory / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 241 
(13.10.2008), s. 12. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - kruhové - objezdy - semafory - umístění 
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1155)  NEZVEDA, Petr ,  1967- 
Rekonstrukce silnice do Pohořelic má konečně jasnější obrysy / Petr Nezveda. -- In: Znojemské 
listy. -- Roč. 17, č. 20 (9.10.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Pohořelice - silniční - doprava - silnice - rekonstrukce - Ředitelství silnic a dálnic 
- jednání 
 

1156)  MM 
Vlaky ze Znojma do Olbramkostela mají výluku / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 243 (15.10.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Olbramkostel (Znojmo, Česko) - železniční doprava - železnice - vlaky - spoje - 
výluky - náhradní - autobusová - doprava 
 

1157)  TREK 
Důchodci budou jezdit zadarmo / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 42 (14.10.2008), s. 11. 

dtto: 
JM. Doprava pro důchodce zdarma. Znojemský týden. 27.10.2008, roč. 8, č. 44, s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - autobusy - důchodci -bezplatné - 
cestování 
 

1158)  MIŠ 
Vlny na znojemské silnici zmizí / miš. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, č. 246 
(18.10.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - Pohořelice - doprava - silnice - rekonstrukce - řešení - projekty - příprava 
 

1159)  VSM 
Most již trčí ve vzduchu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 250 
(23.10.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - mosty - rekonstrukce 
 

1160)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Silnice smrti se bude opravovat : už od příštího týdne začnou silničáři opravovat nejkritičtější 
místa na silnici mezi Znojmem a Pohořelicemi / Dalibor Krutiš, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 251 (24.10.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Pohořelice - silniční - doprava - silnice smrti - kritická - místa - opravy - 
rekonstrukce 
 

1161)  JM 
Nejvyšší soud žalobu kvůli autobusovému nádraží zamítl / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 45 (3.11.2008), s. 2. 

dtto: 
JM. O autobusovém nádraží rozhodnou České dráhy. Znojemský týden. 3.11.2008, roč. 8, č. 45,   
s. 3. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - terminály - výstavba - změny - soudní - spory - 
žaloby - zamítnutí - Nejvyšší správní soud 
 

1162)  VSM 
Nové místo pro autobusy: šestá a sedmá kolej / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. 
-- Roč. 19, č. 263 (8.11.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - terminály - výstavba - projekty - změny 
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1163)  GROSSMANN, David  
Tragédie: Silnice do Brna si připsala další oběť / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 263 (8.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Pohořelice - silniční - doprava - silnice - silnice smrti - dopravní - nehody 
 

1164)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 45 (4.11.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - železnice - mosty - Šatovský most - rekonstrukce - 
fotografie 
 

1165)  CHODĚROVÁ, Monika 
Železniční most je skoro pryč / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 277 (26.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - mosty - rekonstrukce - fotografie 
 

1166)  STŘECHA,  František 
Kauza Obchvat: Úřady chybovaly / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 47 (18.11.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - pozemky - vyvlastnění - kauzy - 
Ředitelství silnic a dálnic 
 

1167)  SMOLA, Daniel  
Silnice Znojmo-Pohořelice: bez shody : politici a odborníci na dopravu se stále nemohou shodnout, 
zda-li máme jezdit ze Znojma do Pohořelic po dvouproudé, tříproudé či čtyřproudé silnici / Daniel 
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 282 (2.12.2008), s. 3. 
Znojemsko - silniční - doprava - silnice - Znojmo-Pohořelice - rekonstrukce- projekty - jednání - 
Ředitelství silnic a dálnic 
 

1168)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Semafory čekají na povolení / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 283 (3.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - Mariánské nám. - Havlíčkova ul. - silniční přechody - světelná 
signalizace - budování 
 

1169)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojmo a Dobšice chystají cyklostezky : cyklisté dostanou napřesrok novou část stezek              
na průtahu Znojmem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 288 (9.12.2008), s. 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Znojmo chystá nové cyklostezky. Znojemské noviny. 12.12.2008, roč. 6, č. 50,  
s. 2. 
Znojmo (Česko) - Dobšice - doprava - cyklistika - cyklostezky - Vídeňská ul. - ul. Milady Horákové 
- Brněnská ul. - projekty 
 

1170)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Semafory čekají na povolení / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 6, č. 49 (5.12.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - přechody - Havlíčkova ul. - světelné - semafory - umístění - 
povolení - bezpečnost 
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1171)  SMOLA, Vojtěch 
Dopravu na kruhové křižovatce zkrotí semafor / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 289 (10.12.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MM. Na náměstí budou semafory. Rovnost-Znojemský deník. 10.12.2008, roč. 19, č. 289, s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - kruhové - objezdy - Mariánské náměstí - semafory - umístění 
 

1172)  JM 
Obchvat: revoluční zvrat na obzoru? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 50 (8.12.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - Lechovice - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - Ředitelství silnic a dálnic 
 

1173)  MOŠTĚK, Mart in  
Centrumbus možná po roce skončí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 290 (11.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - centrumbus - zrušení - jednání 
 

1174)  ŠUF 
Rozšíření silnice do Pohořelic na tři nebo čtyři pruhy je nereálný sen / šuf. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 50 (9.12.2008), s. 5. 
Znojemsko - silniční - doprava - silnice - Znojmo-Pohořelice - rekonstrukce - projekty - jednání - 
Ředitelství silnic a dálnic 
 

1175)  SMOLA, Daniel  
Starý železniční most je definitivně pryč / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 296 (18.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - mosty - rekonstrukce - fotografie 
 

1176)  VSM 
Znojemský pendl končí, rozšíření čeká spoj na Hatě / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 297 (19.12.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
TREK. Centrumbus dojezdil. Znojemsko. 23.12.2008, roč. 18, č. 52, s. 3. 
Znojmo (Česko) - městská - hromadná - doprava - nízkopodlažní - ekologické - autobusy - 
centrumbus – zrušení 
 

1177)  VSM 
Znojmo chystá další cyklostezky / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,  
č. 297 (19.12.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - doprava - cyklistika - cyklostezky - Vídeňská ul. - ul. Milady Horákové - Brněnská 
ul. - projekty 
 

1178)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Žaloby mohou zastavit obchvat : jednání nového ředitele ŘSD s vlastníky pozemků nepřinesla 
konkrétní výsledky / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 297 (19.12.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - odložení - pozemky - vlastníci - jednání 
- soudní - spory 
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1179)  ČTK 
Senioři ve Znojmě pojedou zdarma / ČTK. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 304 
(31.12.2008), s. 12. 

dtto: 
ŠIP. Hromadná doprava bude pro důchodce zdarma. Znojemské listy. 19.12.2008, roč. 17, č. 25,   
s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - autobusy - důchodci - bezplatné - 
cestování 
 

1180)  EIS 
Netradiční přechody mají zrychlit dopravu : navrhované řešení je nestandardní, ale doporučované 
odborníky / eis, trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 51 (16.12.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - přechody - rekonstrukce - Havlíčkova ul. - Mariánské náměstí 
- bezpečnost 
 

1181)  SMOLA, Daniel  
Montéři rozebrali zbytek mostu / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 6, č. 51 (19.12.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - mosty - Šatovský most - rekonstrukce - fotografie 
 

1182)  RED 
Kruhový objezd dostane semafory / red. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 25 (19.12.2008),     
s. 2. 

dtto: 
JM. Semafory u kruháku: už za 14 dnů. Znojemský týden. 29.12.2008, roč. 9, č. 1, s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - kruhové - objezdy - Havlíčkova ul. - Čermákova ul. - semafory 
- umístění 
 
 
 

Byd len í :  
 
 

1183)  JM 
Dluh na nájmech klesl o víc než milion / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 4 (21.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - nájmy – neplatiči - dluhy - snížení – 2007 
 

1184)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Městský byt dostane, kdo dá nejvíc : Rada města Znojma schválila nová pravidla pro přidělování 
městských bytů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, 
č. 33 (8.2.2008), s. 3. 

dtto: 
MOLA, Vojtěch. Nájemníka bytu vybere počítač. Mladá fronta dnes. 8.2.2008, roč. 19, č. 33, s. 2, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - Rada města Znojma - přidělování - změny 
 

1185)  EISENBRUK, Jiř í  
Kdo dá nejvíc, získá městský byt / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 7 (12.2.2008),  
s. 1. 
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dtto: 
ŠIP. Byty se budou přidělovat podle nových pravidel. Znojemské listy. 14.2.2008, roč. 17, č. 3, s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - Rada města Znojma - přidělování - změny 
 

1186)  MOŠTĚK, Mart in  
Nájemníci si musí udělat pořádek : všechny městské byty ve Znojmě čeká kontrola / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 45 (22.2.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Všechno z chodby pryč. Znojemský týden. 25.2.2008, roč. 8, č. 9, s. 1.  
ŠIP. Zmizí nepořádek ze společných prostor. Znojemské listy. 28.2.2008, roč. 17, č. 4, s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - kontroly - Správa domovního fondu 
 

1187)  PETERKOVÁ, Ľuba 
Preventivní prohlídky bytů nařizuje zákon / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 9 
(26.2.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - preventivní - prohlídky - Správa domovního fondu - 
zákony - Občanský zákoník 
 

1188)  SMOLA, Daniel  
Městské byty: jasno do měsíce : do měsíce by se na mimořádném zasedání zastupitelstva mělo 
rozhodnout o způsobu prodeje znojemských městských bytů / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 65 (17.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - prodej - Rada města Znojma - rozhodnutí 
 

1189)  SMOLA, Daniel  
Znojmo neprodá městské byty : znojemští zastupitelé včera schválili, že nebudou prodávat 
městské byty / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19,     
č. 67 (19.3.2008), s. 1. 

dtto: 
VSM. Znojmo už byty prodávat nechce. Mladá fronta dnes. 19.3.2008, roč. 19, č. 67, s. 1, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - prodej - zrušení - Rada města Znojma - rozhodnutí 
 

1190)  MOŠTĚK, Mart in  
Radnice: stop černým opravám : znojemští radní chtějí důsledně vymáhat respektování svých 
nařízení při rekonstrukcích domů v centru / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 79 (3.4.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Ignorování stanoviska památkářů se majiteli domu na České vymstilo. 
Znojemsko. 8.4.2008, roč. 18, č. 15, s. 3. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - opravy - schválení - Městský úřad Znojmo - exekuce - 
nařízení 
 

1191)  SMO 
Výstavu provází nezájem veřejnosti / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 80 (4.4.2008), s. 3. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Třináctý ročník For Archu byl zklamáním. Znojemsko. 8.4.2008, roč. 18, č. 15, 
s. 5. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - bydlení - výstavy - For Arch 2008 - 13. ročník - návštěvnost 
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1192)  SMOLA, Daniel  
Překvapení: Znojmo neprodá městské byty : znojemští zastupitelé v úterý schválili, že nebudou 
prodávat městské byty / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6,    
č. 12 (21.3.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - prodej - zrušení - Rada města Znojma - rozhodnutí 
 

1193)  CHAF 
Byty zůstanou městské / chaf, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 8, č. 13 (25.3.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
TREK, TIK. Radnice vyšla lidem vstříc a byty prodávat nebude. Znojemsko. 26.3.2008, roč. 18,     
č. 13, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) – bydlení – městské byty – prodej – zrušení – Rada města Znojma - rozhodnutí 
 

1194)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Žena propásla levnou koupi bytu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 119 (22.5.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - prodej - podmínky - případy 
 

1195)  MM 
Bytová správa mění název / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 145 (21.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - bydlení - bytový fond - Správa bytového fondu - názvy - změny - Správa 
nemovitostí města Znojma - schválení 
 

1196)  SMOLA, Daniel  
Nájemné skočí až o osm tisíc za rok : až o čtyřicet procent může v příštím roce vzrůst regulované 
nájemné ve Znojmě / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 153 (1.7.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - bydlení - byty - regulované - nájmy - nárůst 
 

1197)  MM 
Zvýšení nájmu radní odložili / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 166 (17.7.2008), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Nájemné může narůst až o osm tisíc korun za rok. Znojemské noviny. 4.7.2008, 
roč. 6, č. 27, s. 3. 
JM. Zvyšování nájmu: Města zatím váhají. Znojemský týden. 21.7.2008, roč. 8, č. 30, s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - regulované - nájemné - zvýšení - Městský úřad Znojmo 
- jednání 
 

1198)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo zvýší nájmy : radnice srazí důchodcům nájemné na minimum, ostatní zaplatí výrazně víc / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 186 (9.8.2008), s. 1, 2, 
Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Radní zvedli nájemné, ušetřili důchodce. Rovnost-Znojemský deník. 9.8.2008, 
roč. 19, č. 186, s. 3. 
BAL. Důchodcům nevzroste nájemné. Právo. 11.8.2008, roč. 18, č. 187, s. 8. 
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Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - regulované - nájemné - zvýšení - Městský úřad Znojmo 
- rozhodnutí 
 

1199)  ONDRUŠKOVÁ, Pavla  
Bytů se staví méně než loni : developeři pomalu ztrácejí chuť stavět / Pavla Ondrušková. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 195 (2.8.2008), s. 2, Jižní Morava 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - bydlení - byty - výstavba - pokles - statistiky 
 

1200)  PETERKOVÁ, Ĺuba 
Znojmo nájemné důchodcům nezvýší / Ĺuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 33 
(12.8.2008), s. 1, 2. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Radní zvedli nájemné, ušetřili důchodce. Znojemské noviny. 15.8.2008, roč. 6,  
č. 33, s. 2. 
CHAF. Nájemné skokem vzroste, někomu se ale sníží. Znojemský týden. 11.8.2008, roč. 8, č. 33,  
s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - regulované - nájemné - zvýšení - Městský úřad Znojmo 
– rozhodnutí 
 

1201)  ŠIP 
Nájemné v městských bytech: bude se zvyšovat, ale i snižovat / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 
17, č. 16 (14.8.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské - byty - regulované - nájemné - zvyšování - Správa nemovitostí 
města Znojma 
 

1202)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Lidem chodí vyšší výměr : oznámení o zvýšení nájmu dostali nájemníci asi tří tisíc městských bytů / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 229 
(29.9.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
ŠIP. Nájemné v městských bytech: důchodcům se nezvyšuje. Znojemské listy. 9.10.2008, roč. 17, 
č. 20, s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské - byty - regulované - nájmy - zvýšení - oznámení 
 

1203)  GRD 
Na opravy domů v centru jdou tři miliony / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 295 (17.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - bydlení - opravy - domy - byty - centrum - dotace - Fond revitalizace městské 
památkové rezervace 
 

1204)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Město doprodává stovky bytů : doprodej tří stovek bytů zaměstnává pravidelná jednání 
zastupitelů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,      
č. 298 (20.12.2008), s. 1. 

dtto: 
JM. Město další byty už neprodá. Znojemský týden. 5.1.2009, roč. 9, č. 2, s. 3. 
TIK. Starostovo ne dalšímu prodeji bytů. Znojemsko. 6.1.2009, roč. 19, č. 1, s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - prodej - zastupitelstvo - schvalování 
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Rozvo j: 
 
 

1205)  MOŠTĚK, Mart in  
Regionální rozvoj: obce ustoupí Znojmu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 116 (19.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - rozvoj - Znojemský regionální rozvoj - Městský úřad Znojmo - vystoupení - 
jednání - kompromisy 
 

1206)  MOŠTĚK, Mart in  
Z Evropy jde na Znojemsko sto milionů : téměř sto dvacet milionů korun putuje na Znojemsko       
z regionálního operačního programu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 132 (6.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - rozvoj - Evropská unie - dotace - regionální operační program – využití 
 

1207)  GROSSMANN, David  
Dotace: první rok čtyřicet žádostí : o peníze z fondu na oživení centra města požádaly za rok  
téměř čtyři desítky lidí / David Grossmann, MonikaChoděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 176 (29.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - rozvoj - historické centrum - revitalizace - oživení - objekty - majitelé - dotace 
- Městský úřad Znojmo - revitalizační fond 
 

1208)  EISENBRUK, Jiř í  
Co Znojmo čeká a nemine / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 32 (5.8.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - rozvoj - strategický plán rozvoje města - jednání - schvalování - plánování 
 

1209)  STŘECHA,  František 
Z Obrokové ulice zmizel poslední drát / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 33 (11.8.2008), s. 5. 

dtto: 
ŠIP. Obrokovou ulici už nehyzdí jediný drát. Znojemské listy. 14.8.2008, roč. 17, č. 16, s. 1. 
Znojmo (Česko) - rozvoj - historická - centra - Obrokova ul. - revitalizace - Městská památková 
rezervace 
 
 
 

Stavebn ictv í :  
 
 

1210)  SMOLA, Vojtěch 
V centru Znojma vzniknou dvě uličky. Protnou úřad / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 7 (9.1.2008), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Obrokova ul. - Zelenářská ul. - pasáže - vybudování - historický 
ráz - obchody - kavárny - cukrárny - vinárny 
 

1211)  VOJTEK, Milan 
Chtějí z radnice obchodní pasáž : prostory nabídne Znojmo drobným podnikatelům i malířům a 
dalším umělcům / Milan Vojtek. -- ISSN 1211-2119. -- In: Právo. -- Roč. 18, č. 9 (11.1.2008), s. 13. 
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dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Místo kanceláří vznikne na radnici obchodní pasáž. Rovnost-Znojemský deník. 
11.1.2008, roč. 19, č. 9, s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Obrokova ul. - Zelenářská ul. - Městský úřad Znojmo - obchodní - 
pasáže - vybudování 
 

1212)  TREK 
Radnicí povede obchodní pasáž / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 3 (15.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Zelenářská ul. - Obrokova ul. - Městský úřad Znojmo - obchodní - 
pasáže - vybudování 
 

1213)  JM 
Radnici čeká oživení / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585 -- Roč. 8, č. 3 (14.1.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Obrokova ul. - Zelenářská ul. - Městský úřad Znojmo - obchodní - 
pasáže - vybudování 
 

1214)  VSM 
Konec debat. V kolonii zahrádek se nesmí stavět / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 19 (23.1.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Stavby na Cínové hoře: stop. Rovnost-Znojemský deník. 23.1.2008, roč. 19,      
č. 19, s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - zahrádkářské kolonie - Cínová hora - Pražská ul. - stavební 
uzávěra 
 

1215)  JM 
Stavební uzávěra na Cínové hoře rozdělila zahrádkáře / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 5 (28.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - stavební uzávěra - Cínová hora - Pražská ul. - územní - plány 
 

1216)  TREK 
Na Cíňáku se stavět nebude / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 5 (29.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - zahrádkářské kolonie - Cínová hora - Pražská ul. - stavební 
uzávěra 
 

1217)  ŠIP 
Rada schválila územní opatření o stavební uzávěře / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 2 
(31.1.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - stavební uzávěra - územní - opatření - Cínová hora - Pražská ul. 
 

1218)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo vystavuje slavné vily kraje / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 
-- Roč. 19, č. 33 (8.2.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
GRD, SMO. Čtyři slavné vily z celého Jihomoravského kraje jsou ve Znojmě. Rovnost-Znojemský 
deník. 8.2.2008, roč. 19, č. 33, s. 3. 
JM. Domy z třicátých let jsou inspirací pro dnešní stavebníky. Znojemský týden. 11.2.2008, roč. 8, 
č. 7, s. 5. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - stavebnictví - architektura - vily - Marešova vila - výstavy 
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1219)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Ruiny v centru dál ohrožují chodce : desítky let se rozpadá dům v centru Znojma / Dalibor Krutiš. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 68 (20.3.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - centra - domy - rozpadání - Klácelova ul. - Malá Františkánská - 
chodci - ohrožení 
 

1220)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Bílý dům čeká rekonstrukce : havarijní stav budovy na náměstí Svobody přinutil stát vložit desítky 
milionů korun do rekonstrukce / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 73 (27.3.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - budovy - Bílý dům - rekonstrukce 
 

1221)  SMOLA, Daniel  
Turisty má vítat nový bulvár : Znojmo čeká rekonstrukce náměstí Komenského a ulic v okolí / 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 81 (5.4.2008),   
s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - historická - centra - opravy - rekonstrukce - revitalizace - 
bulváry 
 

1222)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo opraví další náměstí a vyžene auta / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 83, Jižní Morava (8.4.2008) , s. 1, 2. 

dtto: 
JM. Komenského náměstí usedne do zeleně. Znojemský týden. 7.4.2008, roč. 8, č. 15, s. 5. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Komenského nám. - ul. Jana Palacha - ul. Studentská - 
rekonstrukce - parkovací domy - výstavba 
 

1223)  STŘECHA,  František 
Na Jarošově ulici vyroste hotel a sportovní centrum / František Střecha. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 13 (25.3.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠUF. Proluku zaplní hotel a sportovní centrum. Znojemsko. 26.3.2008, roč. 18, č. 13, s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - sportovní - kongresová - centra - Jarošova ul. - výstavba 
 

1224)  DUŠ 
Ve Znojmě roste sportovní a kongresové centrum / duš. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 6 
(27.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - sportovní - kongresová - centra - výstavba - Jarošova ul. 
 

1225)  ŠIP 
Komenského náměstí má být důstojným vstupem do historického centra : radnice představila 
projekt rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 7 
(10.4.2008), s. 2. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Nové Komenského náměstí přinese parkovací dům a kontejnery v zemi. 
Znojemsko. 8.4.2008, roč. 18, č. 15, s. 5. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Komenského nám. - ul. Jana Palacha - ul. Studentská - 
rekonstrukce - projekty - představení 
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1226)  SMOLA, Vojtěch 
Bývalé sídlo znojemské KSČ se rozpadá / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 95 (22.4.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - budovy - nám. Svobody - Bílý dům - Finanční úřad Znojmo - Úřad 
práce - havarijní stav - rekonstrukce 
 

1227)  MOŠTĚK, Mart in  
Radnice chystá pravidla pro zahrady : znojemští radní budou rozhodovat o tom, jak velké domky 
dovolí stavět v zahrádkách v katastru města / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 96 (23.4.2008), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Radní: Do kolonií zahrádek vily nepatří. Mladá fronta dnes. 24.4.2008, roč. 19, 
č. 97, s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - zahradní domky - výstavba - pravidla - změny - studie - územní 
plány 
 

1228)  SMOLA, Daniel  
Ulice Dyjská je průjezdná o dva měsíce dříve / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 106 (6.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Dyjská ul. - opravy - dokončení 
 

1229)  SMOLA, Daniel  
Turisty má vítat nový bulvár : Znojmo čeká rekonstrukce náměstí Komenského a ulic v okolí / 
Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 15 (11.4.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Komenského nám. - rekonstrukce - bulváry - výstavba - projekty - 
představení 
 

1230)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Městské domy: opravy za miliony ročně : město se vrhlo na opravy fasád svých domů / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 112 (14.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - městské domy - havarijní stav - fasády - opravy - revitalizace - 
projekty - financování 
 

1231)  SMO 
Část bývalé octárny má nové využití / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 115 (17.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - areály - MFM Octárna, s. r. o. - využití - parkoviště - výstavba 
 

1232)  VSM 
Požár a úřady brzdí stavbu zábavního parku / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -
- Roč. 19, č. 120 (23.5.2008), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Hatě - stavebnictví - projekty - zábavní parky - Země lží - výstavba - zdržení 
 

1233)  SMOLA, Vojtěch 
Hatě: vyroste sportovní park / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 122 (24.5.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Hatě - stavebnictví - Excalibur City - projekty - zábavní parky - sportovní parky 
- výstavba - zdržení 
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1234)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 22 (27.5.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - ulice - Velká Michalská ul. - Horní Česká ul. - historické - stavby – 
historie 
 

1235)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojmo dostalo peníze na náměstí : Znojmo získalo skoro padesát milionů na rekonstrukci Horního 
a Václavského náměstí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 156 (4.7.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Archeologové se chystají na hřbitov a cesty. Rovnost-Znojemský deník. 
4.7.2008, roč. 19, č. 156, s. 3. 
EIS. Zelená pro Horní náměstí. Znojemsko. 8.7.2008, roč. 18, č. 28, s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - rekonstrukce - opravy - Horní náměstí - Václavské náměstí - 
dotace - Evropská unie 
 

1236)  CHAF 
Plošné omezení pro stavby pod Kraví Horou platí i neplatí / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 27 (30.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - domy - výstavba - omezení - porušení - Kraví hora 
 

1237)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Stát dluží stavařům miliony : stavbu polyfunkčního domu na náměstí Svobody ve Znojmě pozdržel 
nález základů bývalého kostela / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 6, č. 28 (11.7.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - nám. Svobody - polyfunkční domy - výstavba - zdržení - kostely - 
nálezy 
 

1238)  SMOLA, Daniel  
Petice žádá: zbourejte dům : lidé z Koželužské ulice žádají radnici o odstranění černé stavby      
na městském pozemku / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 206 (27.8.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - černé - stavby - Koželužská ul. - odstranění - petice 
 

1239)  SMOLA, Daniel  
Petice: na demolici stačil týden / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 210 (6.9.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - černé - stavby - Koželužská ul. - odstranění – petice 
 

1240)  DŠ 
Léto ve znamení investic: opravují se fasády, budují nové třídy / dš. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 34 (18.8.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - městské domy - opravy - rekonstrukce - investice 
 

1241)  JM 
Čtyřicet sedm hříšníků ještě pokutu nedostane / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 35 (25.8.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - nepovolené - stavby - odstranění - Městská památková rezervace 
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1242)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Padající omítka ohrožuje děti : z balkonů na městských domech na Pražské ulici odpadávají kusy 
omítky i s betonem / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 37 
(12.9.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - městské - byty - balkony - omítky – padání - nebezpečí - Správa 
domovního fondu 
 

1243)  SMOLA, Vojtěch 
Most se bude sunout 45 dní / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 230 (30.9.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - železniční - mosty - rekonstrukce - mostní - konstrukce - výměna 
 

1244)  SMOLA, Daniel  
Železniční most se vzdaluje Znojmu : sedm set padesát tun těžký a dvě stě dvacet metrů dlouhý 
kolos se vydal na dvouměsíční cestu přes údolí Dyje / Daniel Smola, Sylva Pavlačková. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 236 (7.10.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Šatovský most denně urazí až dvacet metrů. Znojemský týden. 6.10.2008, roč. 8, č. 41, s. 5. 
Znojmo (Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) - stavebnictví - železniční - mosty - rekonstrukce - 
mostní - konstrukce - výměna 
 

1245)  VOJTEK, Milan 
Most nad Dyjí ve Znojmě putuje do skladu / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
18, č. 238 (9.10.2008), s. 12. 

dtto: 
Š. Šatovský most jede do starého železa. Znojemsko. 14.10.2008, roč. 18, č. 42, s. 1. 
SMOLA, Daniel. Nad Dyjí roste nová konstrukce mostu. Znojemské noviny. 17.10.2008, roč. 6,     
č. 42, s. 1. 
Znojmo (Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) - stavebnictví - železniční - mosty - rekonstrukce - 
mostní - konstrukce - výměna 
 

1246)  CHAF 
Železnice bude stát přes miliardu / chaf, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 42 (13.10.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) - stavebnictví - železnice - železniční - mosty - 
rekonstrukce - mostní - konstrukce - výměny 
 

1247)  VSM 
Pod provizorním mostem už roste nový / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 250 (23.10.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Znojmo-Hradiště - Gránický potok - stavebnictví - mosty - výstavba – dokončení 
 

1248)  JM 
Most urazí dalších 60 metrů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 44 (27.10.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) - stavebnictví - železniční - mosty - Šatovský most - 
rekonstrukce - mostní - konstrukce - výměna 
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1249)  CHODĚROVÁ, Monika 
Opravy úřadů: sedmdesát milionů : rozsáhlá rekonstrukce pracovního a finančního úřadu začne     
v listopadu / Monika Choděrová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 44 
(31.10.2008). 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Úřad práce - Finanční úřad Znojmo - opravy - rekonstrukce 
 

1250)  MOŠTĚK, Mart in  
O dostavbu náměstí Svobody se bude soutěžit / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 261 (6.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - náměstí - lázně - nám. Svobody - dostavba - architektonické - 
soutěže 
 

1251)  VSM 
Znojmo hledá podobu náměstí / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,      
č. 265 (11.11.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
BE. Náměstí Svobody v budoucnu jinak. Znojemský týden. 10.11.2008, roč. 8, č. 46, s. 5. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - nám. Svobody - rekonstrukce - architektonické - soutěže 
 

1252)  MOŠTĚK, Mart in  
Na stavbu kaple schází šest milionů : radní vybrali firmu, která postaví kapli na Mariánském 
náměstí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 267, 
(13.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Mariánské nám. - kaple - kaple Panny Marie, Matky evropských 
národů - výstavba - firmy - výběrové řízení - financování 
 

1253)  SMOLA, Vojtěch 
Na náměstí řinčí sbíječky : opravy dvou historických ploch ve Znojmě: některé ulice jsou zavřeny 
/ Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 271 (19.11.2008),     
s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Do Horního náměstí se zakously bagry. Rovnost-Znojemský deník. 19.11.2008, 
roč. 19, č. 271, s. 3. 
ŠIP. Rekonstrukce náměstí: co přinesou nejbližší dny. Znojemské listy. 20.11.2008, roč. 17, č. 23, 
s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Horní náměstí - Václavské náměstí - rekonstrukce - zahájení 
 

1254)  BE 
Bílý dům už nebude bílý / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 46 (10.11.2008), s. 5. 

dtto: 
EIS. Tvář Bílého domu. Znojemsko. 19.11.2008, roč. 18, č. 47, s. 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - budovy - nám. Svobody - Bílý dům - Finanční úřad Znojmo - Úřad 
práce - havarijní stav - rekonstrukce 
 

1255)  VSM 
Most k Hradišti je skoro hotov / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,    
č. 284 (4.12.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Znojmo-Hradiště - Gránický potok - stavebnictví - mosty - výstavba - dokončení 
- zprovoznění 
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1256)  JM 
Na Hradiště už po novém mostě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 49 (1.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Znojmo-Hradiště - Gránický potok - stavebnictví - mosty - výstavba - dokončení 
- zprovoznění 
 

1257)  VSM 
Architektka Znojma: Vylepšíme centrum města / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 290 (11.12.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - městská památková rezervace - Horní náměstí - Václavské 
náměstí - rekonstrukce 
 

1258)  MRVA, Vlast imi l  
Znojemská zákoutí rentgenovaná magickým okem architekta / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 50 (9.12.2008), s. 12. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - architektura - osobnosti - architekti - Janíček, Jindřich - 
kalendáře - 2009 
 

1259)  SMOLA, Daniel  
Uzávěra na Cínové hoře skončila : po necelém roce končí stavební uzávěra v zahrádkářské kolonii 
na Cínové hoře / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,    
č. 303 (30.12.2008), s. 1. 

dtto: 
JM. Stavební uzávěra na Cínové hoře končí. Znojemský týden. 5.1.2009, roč. 9, č. 2, s. 1, 3. 
ŠIP. Stavební uzávěra na Cínové hoře skončila. Znojemské listy. 15.1.2009, roč. 18, č. 1, s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - zahrádkářské kolonie - Cínová hora - stavební uzávěra - ukončení 
- výstavba - pravidla - stanovení - Městský úřad Znojmo 
 

1260)  SMOLA, Daniel  
Stavba centra: stop kvůli krizi : hospodářská krize zastavila velký soukromý investiční projekt     
ve Znojmě. / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 4 
(6.1.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - investiční - projekty - kongresové a sportovní centrum - Danton 
Travel - pozastavení - hospodářská krize - důsledky 
 

1261)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Opravy centra Znojma omezily dopravu : kvůli opravám neprůjezdné Horní náměstí omezilo 
dopravu v centru Znojma / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 11 (14.1.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Horní náměstí - rekonstrukce - dopravní - omezení - počasí - 
mrazy - zdržení 
 
 
 

Průmys l :  
 
 

1262)  EISENBRUK, Jiř í  
Výroba octa ve Znojmě po 132 letech končí / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 2 
(8.1.2008), s. 2. 
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Znojmo (Česko) - průmysl - potravinářství - octárny - MFM Octárna, s. r. o. - činnost - ukončení 
 

1263)  Š 
Nová Vinotéka Rosso Bianco nabízí červené i bílé / š. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 3 (15.1.2008), 
s. 3.  
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - víno - vinotéky - Vinotéka Rosso Bianco - otevření 
 

1264)  VACULOVÁ, Helena 
Řemeslníci se stahují do měst : nejmenších podniků je na vesnicích jako šafránu / Helena Vaculová. 
-- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 15 (18.1.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - podniky - činnost - statistiky 
 

1265)  JAN 
Případ tunelářů Fruty Halouzky a Žišky se vrací do Znojma / jan. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 3 14.1.2008), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - Znojmia a. s. - Fruta a. s. - tunelování - trestní stíhání 
 

1266)  SMO 
Octárna skončila, jeden historický sud ale zůstane ve Znojmě / smo. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 21 (25.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - potravinářský - octárny - MFM Octárna, s. r. o. - výroba - ukončení 
 

1267)  SMOLA, Vojtěch 
Vinice Šobes stojí, spor o ni totiž pokračuje / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 19, č. 25 (30.1.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Vinice Šobes míří ke krajskému soudu. Znojemsko. 5.2.2008, roč. 18, č. 6,  s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinice - Šobes - Znovín Znojmo, a. s. - spory - 
pokračování 
 

1268)  VSM 
Octárna ve Znojmě končí - po 130 letech / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 19, č. 30 (5.2.2008). 
Znojmo (Česko) - průmysl - potravinářský - octárny - MFM Octárna, s. r. o. - výroba - ukončení 
 

1269)  MIV 
Slámový Ryzlink rýnský ze Znovínu šampiónem / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18,  
č. 33 (8.2.2008), s. 19. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - podniky - Znovín Znojmo, a. s. - veletrhy - přehlídky - Vinex 
2008 - úspěchy 
 

1270)  EISENBRUK, Jiř í  
Vademecum vína / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 7 (12.2.2008), s. 2. 

dtto: 
ZD. Vádemécum vína po osmé - Znojemské. Znojemský týden. 3.3.2008, roč. 8, č. 10, s. 8. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - víno - vzdělávací - programy - Vademecum vína 
 

1271)  JM 
Ocetnice se stěhuje do Francie / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 8 (18.2.2008), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - průmysl - potravinářský - octárny - MFM Octárna, s. r. o. - výroba - ukončení 
 

1272)  EISENBRUK, Jiř í  
Znovín - král Tramínů / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 9 (26.2.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - vína - výstavy - Vinum Juvenale Praesentatio - Znovín 
Znojmo, a. s. - úspěchy 
 

1273)  ZNOJEMSKÉ 
Znojemské okurky chtějí vyrábět Islanďané. -- In: Profit. -- ISSN 1212-3498. -- Roč. 19, č. 9 
(3.3.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - okurky - receptury - značky - firmy - Hamé, s. r. o. 
(pobočka Babice) - odkoupení - Nordic Partners 
 

1274)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo chystá katalog míst, kde se dá podnikat / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 59 (10.3.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - průmysl - průmyslové - plochy - areály - katalogy – přehledy 
 

1275)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Znojemský pivovar pomalu utlumuje výrobu piva / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 72 (26.3.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - Hostan, s. r. o. - pivo - výroba - útlum - 
limonády - rozšíření 
 

1276)  TREK 
Město bude mít katalog volných ploch k podnikání / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 12 
(18.3.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podnikání - plochy - objekty - katalogy - přípravy - inPuncto 
 

1277)  GROSSMANN, David  
Logo Znojmia mizí v zahraničí : spolupráce Znojma s firmou, která vlastní značku Znojmia, je po 
jejím prodeji do zahraničí nejistá / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 84 (9.4.2008), s. 1. 

dtto: 
SMO. Hamé chce více podpořit značku Znojmia. Rovnost-Znojemský deník. 10.4.2008, roč. 19,     
č. 85, s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - okurky - Znojmia - ochranná známka - Hamé, s. r. o. 
(pobočka Babice) - zahraniční - vlastníci - Městský úřad Znojmo - spolupráce - nejistota 
 

1278)  ŠUF 
Pegas vloni vydělal 22,1 milionu eur / šuf. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 13 (26.3.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - netkané - textilie - Pegas Nonwovens, s. r. o. - hospodaření - 
výsledky - zisky 
 

1279)  BOUŘLIVÍ 
Bouřliví vinaři. -- In: Euro. -- ISSN 1212-3129. -- Roč. 19, č. 16 (14.4.2008), s. 82. 
Česká republika - Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - organizace - Vinařský fond ČR - soudní 
spory - členové - Vajčner, Pavel - Skopal, Ladislav 
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1280)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 14 (1.4.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - keramický - průmysl - Keramické závody - dějiny - historie 
 

1281)  ZD 
Vádemécum vína jubilejní - desáté / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 15 (7.4.2008), s. 9. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - víno - projekty - Vádemécum vína 
 

1282)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Ze Znojma jde 70 milionů na výzkum : společnost Pegas investuje do výzkumu sedmdesát milionů 
korun / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 104 
(3.5.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - netkané - textilie - Pegas Nonwovens, s. r. o. - výzkumy - 
finance - investice 
 

1283)  ZD 
Znojmia jde (opět) do světa / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 8, č. 16 (14.4.2008), s. 1, 9. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenský - Znojmia - ochranná známka - Hamé, s. r. o. (pobočka 
Babice) - zahraniční - vlastníci 
 

1284)  RZ 
Automotosalon pojedenácté / rz. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 16 (15.4.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - automobily - výstavy - Automotosalon - Kreativa - 11. ročník 
 

1285)  EKO 
Na jižní Moravě je pro byznys nejlepší Znojmo / eko. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-
9587. -- Roč. 52, č. 113 (11.6.2008), s. 17. 

dtto: 
VACULOVÁ, Helena. Znojmo - ráj podnikání. Mladá fronta dnes. 11.6.2008, roč. 19, č. 136, s. 1, 2, 
Jižní Morava. 
SMOLA, Daniel. Znojmo je nejlepším místem pro byznys. Rovnost-Znojemský deník. 11.6.2008, 
roč. 19, č. 136, s. 3. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - průmysl - podnikání - soutěže - Město pro byznys - 
vyhodnocení 
 

1286)  NEZVEDA, Petr ,  1967- 
Znojmo bude mít první průmyslovou zónu / Petr Nezveda. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 9 
(9.5.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Znojmo-Přímětice - průmysl - průmyslové - zóny - budování - pracovní - 
příležitosti 
 

1287)  PLHOŇ, Tomáš 
Znojemská satisfakce : v jihomoravském regionu překonalo krajskou metropoli Znojmo / Tomáš 
Plhoň. -- In: Ekonom. -- ISSN 1210-0714. -- Roč. 52, č. 24 (2008), s. 24-25. 
Jihomoravský kraj (Česko) - Znojmo (Česko) - hospodářství - podnikání - soutěže - Město pro 
byznys 2008 - ocenění - perspektivy - průmyslová zóna - Krystal park – vybudování 
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1288)  VYDEJTE 
Vydejte se do kraje Veltlínského zeleného - Znojma. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- 
Roč. 21, č. 138 (13.6.2008), s. 4, příl. Moravská a česká vína. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - vinařské - stezky - víno - veltlínské zelené 
 

1289)  ŠIP 
Nový podnikatelský portál / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 10 (22.5.2008), s. 1. 

dtto: 
DŠ. Podnikatelům Znojmo nabízí kompletní informační servis. Znojemsko. 27.5.2008, roč. 18,       
č. 22, s. 12. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podnikání - internetové - podnikatelské - portály - aktuální - přehledy 
 

1290)  SMOLA, Vojtěch 
Demolice areálu Fruty končí, teď začne lákání podnikatelů / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 141 (17.6.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Fruta a. s. - Znojmia a. s. - areály - demolice - podnikatelské 
- objekty 
 

1291)  ČTK 
Ve Znojmě po letech obnovili výrobu okurek / ČTK. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-
9587. -- Roč. 52, č. 130 (4.7.2008), s. 16. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Družstvo zavařuje znojemské okurky v kuchyni střední školy. Rovnost-Znojemský 
deník. 4.7.2008, roč. 19, č. 156, s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - okurky - Znojemské okurky - výroba - obnovení 
 

1292)  STADLER, Jakub 
Ve Znojmě opět naloží okurky / Jakub Stadler. -- In: Profit. -- ISSN 1212-3498. -- Roč. 19,        
č. 27-28 (7.7.2008), s. 8. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Znojemské okurky vstaly z mrtvých, výroba už začíná. Právo. 9.7.2008, roč. 18,  
č. 159, s. 12. 
STŘECHA, František. Znojemská okurka se vrací domů. Znojemský týden. 7.7.2008, roč. 8, č. 28, 
s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - okurky - výroba - tradice - obnovení 
 

1293)  STŘECHA,  František 
Znojmo žilo pivními slavnostmi / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 24 (9.6.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivo - propagace - pivní slavnosti 
 

1294)  GROSSMANN, David  
Hygiena zastavila výrobu okurek : školní jídelna produkovala Znojemské okurky jen dva dny / 
David Grossmann, Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 162 (12.7.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - okurky - výroba - zastavení - hygienické - kontroly 
 

1295)  VOJTEK, Milan 
Zavařování znojemských okurek přibrzdili hygienici / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
2119. -- Roč. 18, č. 164 (15.7.2008), s. 12. 
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Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - okurky - tradice - obnovení - komplikace - výroba - 
zákaz - Okresní hygienická stanice 
 

1296)  PON 
Soutěží se o nejlepší zavařené okurky / pon. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 172 (24.7.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - okurky - zavařování - soutěže - vyhlášení - 
Znojemská Beseda 
 

1297)  SMO 
Družstvo má teprve nyní povolenou výrobu, okurky už ale v obchodě prodává / smo. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 173 (25.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenský - okurky - výroba - povolení 
 

1298)  SMO 
Starobylý Muškát žlutý dobyl výstavu / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 197 (22.8.2008), s. 3. 

dtto: 
EISENBRUK, J. Nejlepší muškát světa. Znojemsko. 26.8.2008, roč. 18, č. 35, s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - víno - Muškát žlutý - mezinárodní - soutěže - Muscats du 
Monde - vítězství - Znovín Znojmo, a. s. 
 

1299)  ŠEVČÍK, L ibor  
Nejlepší muškáty světa : voňavé víno ze Znovínu se dostalo do první desítky / Libor Ševčík. -- In: 
in-magazín Hospodářských novin. -- Roč. 7, č. 33 (13.8.2008), s. 26. 
Znojmo - průmysl - vinařství - víno - Muškát žlutý - mezinárodní - soutěže - Muscats du Monde - 
vítězství - Znovín a. s. 
 

1300)  BE 
Vajčner: Letošní rok by mohl být opět výjimečný / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 31 (28.7.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - Znovín Znojmo, a. s. - osobnosti - vinaři - ředitelé - 
Vajčner, Pavel - rozhovory 
 

1301)  JČ 
Znojemské vinařství pošle do obcí miliony / jč. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 31 (28.7.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - občanská sdružení - Znojemské vinařství, 
o. s. - projekty - dotace 
 

1302)  CHAF 
Inspekce potvrdily výrobu Znojemských okurek / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 32 (4.8.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - okurky - Znojemská okurka - výroba - obnovení - 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Krajská hygienická stanice - schválení 
 

1303)  JM 
Pegas zvýšil výnosy a vyplácí dividendy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 36 (1.9.2008), s. 2. 

 



   Znojemsko v tisku 2008 
 

 

183 

 

dtto: 
ŠUF. Pegas zvýšil zisk. Znojemsko. 2.9.2008, roč. 18, č. 36, s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - netkané - textilie - Pegas Nonwovens, s. r. o. - hospodaření - 
výsledky - zisky - dividendy 
 

1304)  RZT 
Znojemská okurka mizí z pultů / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 37 (8.9.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - okurky - Znojemská okurka - poptávky - prodej 
 

1305)  CHAF 
Družstvo získalo cenu Receptáře / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 38 (15.9.2008), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - okurky - Znojemská okurka - Tradiční klasická 
Znojemská okurka - Receptář - ceny - udělení 
 

1306)  SMOLA, Vojtěch 
Pivovaru Hostan hrozí zánik / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 221 (19.9.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Problém: pivovar na hradě. Mladá fronta dnes. 19.9.2008, roč. 19, č. 221, s. 2, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - Hostan, s. r. o. - pivo - výroba - zrušení 
 

1307)  JM 
Teplo ve Znojmě zatím nezdraží / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 39 (22.9.2008), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - energie - plyn - ceny - nárůst - Jihomoravská plynárenská (firma) 
 

1308)  VSM 
Potvrzeno. Hostan ve Znojmě skončí / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 224 (23.9.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Hostan čeká útlum, potvrdilo Starobrno. Rovnost-Znojemský deník. 23.9.2008, 
roč, 19, č. 224, s. 3.  
ČTK. Starobrno ukončí výrobu piva ve Znojmě. Hospodářské noviny. 24.9.2008, roč. 52, č. 188,    
s. 16. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - Hostan, s. r. o. - uzavření - značkové - pivo - 
Hostan, s. r. o. - výroba - Starobrno, a. s. - zajištění - areály - využití 
 

1309)  SMOLA, Vojtěch 
Co s pivovarem Hostan? Mlží se : ani zástupce Heinekenu nepopsal zaměstnancům plány / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 227 (26.9.2008), s. 2, Jižní 
Morava. 

dtto: 
MM. Radnice a Heineken napíší studii k pivovaru. Rovnost-Znojemský deník. 26.9.2008, roč. 19,     
č. 227, s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - Hostan, s. r. o. - uzavření - značkové - pivo - 
výroba - areály - využití 
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1310)  JM 
Hostan ve Znojmě končí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 40 (29.9.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - Hostan, s. r. o. - uzavření - značkové - pivo - 
Hostan, s. r. o. - výroba - Starobrno, a. s. - zajištění - areály - využití 
 

1311)  ZD 
Vádemécum vína: Druhý ročník v novém / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 40 (29.9.2008), s. 4. 

dtto: 
STANO. Vádemécum vína ...aneb malá rukověť o velkém světě vína. Znojemský týden. 3.11.2008, 
roč. 8, č. 45, s. 6. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - vína - degustace - projekty - Vádemécum vína - 2. ročník - 
Znojemský vinný sklep - Vinařský fond ČR 
 

1312)  Š 
Pivovar Hostan skončí / š. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 40 (30.9.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - Hostan, s. r. o. - uzavření - značkové - pivo - 
Hostan, s. r. o. - výroba - areály - využití 
 

1313)  CHAF 
Akcie Pegasu klesají, ředitel Bogdan odstoupil / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 42 (13.10.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - netkané - textilie - Pegas Nonwovens, s. r. o. - akcie - pokles 
- ředitelé - Bogdan, Miloš - odstoupení 
 

1314)  SMOLA, Daniel  
Špalkovi vyráběli víno skoro jako v roce 1884 : rodina Špalkova se rozhodla vyrobit víno, při jehož 
produkci nepoužije plast, elektrickou energii, ani jiné výdobytky moderní doby / Daniel Smola. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 246 (18.10.2008), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Špalkovi vyráběli víno skoro jako v roce 1884. Znojemské noviny. 24.10.2008, roč. 
6, č. 43, s. 7. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - víno - tradiční - výroba - projekty - Edelspitz 1884 - 
Vinařství rodiny Špalkovy, s. r. o. 
 

1315)  JAK 
Víno, ovoce a inovace / jak. -- In: Ekonom. -- ISSN 1210-0714. -- Roč. 52, č. 44 (2008), s. 6-7,  
18-19. 

dtto: 
SMO. Znojmo je šestnácté nejlepší pro byznys. Rovnost-Znojemský deník. 3.11.2008, roč. 19,      
č. 258, s. 3. 
Jihomoravský kraj (Česko) - Znojmo (Česko) - průmysl - podnikání - byznys - města - podmínky - 
Cena týdeníku Ekonom - Město pro byznys 2008 - umístění 
 

1316)  SEZNAMTE 
Seznamte se s novým obchodním sládkem. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 44 (27.10.2008), s. 9. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - Hostan, s. r. o. - osobnosti - obchodní - sládci - Vrzala, 
Svatopluk 
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1317)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo již není "obuvnické" : včera zaplnily znojemský úřad práce desítky zaměstnanců firmy 
HJV / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 259 (4.11.2008), 
s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel, CHODĚROVÁ, Monika. Ševce pohřbila silná koruna. Rovnost-Znojemský deník. 
4.11.2008, roč. 19, č. 259, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - obuvnický průmysl - průmysl - firmy - HJV - výroba -ukončení - zaměstnanci - 
propouštění - nezaměstnanost - Úřad práce 
 

1318)  SMOLA, Daniel  
Boty ve Znojmě končí, sto lidí přišlo o práci : sedmadevadesát zaměstnanců firmy HJV dostalo     
v pondělí výpověď / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 44 
(31.10.2008), s. 3. 
dtto: 
CHAF. Výroba bot ve Znojmě končí. Znojemský týden. 3.11.2008, roč. 8, č. 45, s. 1. 
Znojmo (Česko) - obuvnický průmysl - průmysl - boty - firmy - HJV - činnost - ukončení - 
zaměstnanci - propouštění - Úřad práce 
 

1319)  PI 
Kvalita je základ i u mladých vín! : Vinotéka Vínovín si to uvědomuje, a tak letos opět nabídne ta 
nejlepší Svatomartinská vína / PI. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 45 
(7.11.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - mladá - vína - ochutnávky - vinotéky - Vinotéka Vínovín - 
majitelé - Fila, Petr 
 

1320)  EISENBRUK, Jiř í  
Strašidlo propouštění obchází také znojemský region / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
18, č. 45 (4.11.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - obuvnický průmysl - průmysl - boty - firmy - HJV - činnost - ukončení - 
zaměstnanci - propouštění - Úřad práce 
 

1321)  EISENBRUK, Jiř í  
Víno připravují jako za starých časů / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 45 
(4.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - víno - tradiční - výroba - projekty - Edelspitz 1884 - 
Vinařství rodiny Špalkovy, s. r. o. 
 

1322)  Š 
Pegas získal prestižní ocenění od Procter & Gamble / š. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 46 
(11.11.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - ocenění -Excellence Award - 
udělení - Procter & Gamble 
 

1323)  RZ 
Keramické závody Znojmo letos slaví 130 let / rz. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 46 (11.11.2008), 
s. 9. 
Znojmo (Česko) - keramický - průmysl - Keramické závody Znojmo - založení - 130. výročí – 
historie 
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1324)  SMO 
Pegas zvýšil zisk o osmaosmdesát procent / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 280 (29.11.2008), s. 3. 

dtto: 
JM, RED. Pegas stále se ziskem. Znojemský týden. 1.12.2008, roč. 8, č. 49, s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - hospodaření - výnosy - nárůst 
 

1325)  PLHOŇ, Tomáš 
Pegas překvapil : smutná výsledková listina firem na pražské burze se uzavřela / Tomáš Plhoň. -- 
In: Ekonom. -- ISSN 1210-0714. -- Roč. 52 (2008), č. 49, s. 68. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - hospodaření - výnosy - nárůst 
 

1326)  SMOLA, Daniel  
Pegas rozjel supermoderní projekt za sedmdesát milionů / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 286 (6.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - netkané - textilie - Pegas Nonwovens, s. r. o. - finance - 
investice - projekty 
 

1327)  ČTK 
Výrobce autodílů uzavře pobočku ve Znojmě / čtk, eko. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-
9587. -- Roč. 52, č. 241 (10.12.2008), s. 18. 
Znojmo (Česko) - průmysl - autodíly - výroba - firmy - Weisser&Griesshaber- pobočky - zavření - 
zaměstnanci - propuštění 
 

1328)  BE 
Vinařům představili čtyři nové odrůdy / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 50 (8.12.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - víno - nové - odrůdy - Rinot - Cerason - Fratava - Sewar - 
představení 
 

1329)  KOLÍNKOVÁ ELIŠKA 
Ve Znojmě končí výrobce součástek do aut / Kolínková Eliška. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 290 (11.12.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Ve Znojmě krachuje výrobce součástí do aut. Znojemské noviny. 12.12.2008, roč. 
6, č. 50, s. 5. 
Znojmo (Česko) - průmysl - firmy - Weisser & Griesshaber - výroba - ukončení - zaměstnanci - 
propouštění 
 

1330)  ŠUF 
Pegasu se daří dobře / šuf. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 50 (9.12.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - hospodaření - výnosy - nárůst 
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Zemědě lstv í :  
 
 

1331)  MOŠTĚK, Mart in  
ISO má získat zemědělcům zakázky : snadnější přístup k zakázkám si slibují od projektu agrární 
komory firmy, které se do něj přihlásily / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 4 (5.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - projekty - certifikáty - ISO - Agrární komora Znojmo 
 

1332)  EISENBRUK, Jiř í  
Šobes získává novou tvář / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 6 (5.2.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - vinařství - vinice - Šobes - úpravy - Městská zeleň Znojmo 
 

1333)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 7 (12.2.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - vinice - Zemědělský spolek - historie - budovy – 
Agrocentrum 
 

1334)  TREK 
Jiří Hort v Paříži bodoval / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 13 (26.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - vinařství - vína - ochutnávky - hodnocení - Hort, Jiří - České 
centrum - Francie 
 

1335)  SMO 
Znovín představil odrůdu Viognier / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 112 (14.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - réva vinná - odrůdy - novinky - Viognier - Znovín 
Znojmo, a. s. - představení 
 

1336)  MOŠTĚK, Mart in  
Městská vinice čeká na poslední razítka : nezbytná úřední řízení čekají brzy stavbu znojemské 
městské vinice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 183 (6.8.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - městská vinice - Karolininy sady - stavby - 
přípravy 
 

1337)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Sklizeň hroznů začne letos dřív / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 6, č. 35 (29.8.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - víno - hrozny - sklizeň 
 

1338)  EISENBRUK, Jiř í  
Znojemsko - zahrada Moravy / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 38 (16.9.2008),     
s. 3. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - výstavy - Zahrada Moravy - 29. ročník 
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Ku l tura – s lavnost i :  
 
 

1339)  MOŠTĚK, Mart in  
Plesovou sezonu otevřou myslivci : nad parkety bude znít swing, rokenrol i lidovky / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 4 (5.1.2008), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - plesy - myslivecké - reprezentační 
 

1340)  EISENBRUK, Jiř í  
Topinky ještě neochutnali, ale už z nich mají užitek / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, 
č. 3 (15.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - topinkyády - soutěže - výtěžek - dárcovství 
 

1341)  BE 
I v minulosti se plesalo až do kuropění / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - plesy - historie 
 

1342)  MOŠTĚK, Mart in  
Majáles: větší a přes noc : pořadatelé dokončují přípravu programu / Martin Moštěk. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 4 (25.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Majáles 2008 - přípravy - dokončení - programy 
 

1343)  SMO 
Šampionem Znojemského koštu je Rulandské bílé / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 46 (23.2.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - víno - Znojemský košt 
 

1344)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Město chce na vinobraní změny / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 48 (26.2.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - organizátoři - 
výběrové řízení - přihlášky 
 

1345)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Majáles 2008 bude mohutnější : letošní studentský majáles bude větší / Dalibor Krutiš. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 8 (22.2.2008), s. 1. 

dtto: 
TREK. Majáles ve znamení noci, daleké Keni a gospelů. Znojemsko. 29.4.2008, roč. 18, č. 18, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Majáles 2008 - programy - přípravy - změny 
 

1346)  SMOLA, Daniel  
Blíží se znojemský košt, vinaři hodnotili vzorky / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 6, č. 8 (22.2.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - víno - hodnocení - Znojemský košt 2008 
 

1347)  SPA 
Vedení Znojma chce na letošní vinobraní změny / spa. -- In: Znojemskénoviny. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 6, č. 9 (29.2.2008), s. 1. 
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Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - agentury - výběrová řízení 
- programy - změny 
 

1348)  CHODĚROVÁ, Monika 
Znojmo přivítá jaro koncerty : koncerty známých skupin, velikonoční vláček či pouť / Monika 
Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 63 (14.3.2008),     
s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Josefská pouť a velikonoční trhy ve Znojmě. Znojemské listy. 13.3.2008, roč. 17, č. 5, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - akce - koncerty - poutě - Velikonoce - velikonoční - trhy - 
pořádání 
 

1349)  GROSSMANN, David  
Koledníky provázelo chladno : prázdné aktrakce, jen asi tři desítky lidí na koncertu na Masarykově 
náměstí a promrzlí koledníci / David Grossmann, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 71 (25.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - akce - koncerty - Velikonoce - velikonoční - trhy - počasí - 
nepřízeň 
 

1350)  TREK 
Ondřej Brzobohatý, velikonoční trhy a pouť / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 11 (11.3.2008), 
s. 5. 

dtto: 
CHAF. Ve Znojmě bude Josefská pouť a velikonoční trhy. Znojemský týden. 10.3.2008, roč. 8,    
č. 11, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - programy - velikonoční - trhy - poutě - Velikonoce 
 

1351)  MOŠTĚK, Mart in  
Vinobraní čekají výrazné změny : barvitější průvod, hvězdy na podiu a zajímavější historická 
tržiště / Martin Moštěk, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 78, (2.4.2008) s. 1, 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin, SMOLA, Daniel. Historické vinobraní čekají velké změny. Znojemské noviny. 
4.4.2008, roč. 6, č. 14, s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - organizátoři - 
Kofroň Production - program - změny 
 

1352)  VSM 
Agentury slibují lepší vinobraní / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,    
č. 85, (10.4.2008) s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
ŠIP. Vinobraní 2008 - tradice v novém hávu. Znojemské listy. 10.4.2008, roč. 17, č. 7, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - organizace - 
programy - změny - příprava 
 

1353)  POVOLNÝ, Jaroslav  
Veronika Chmelířová skončila / Jaroslav Povolný. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 13 (25.3.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Miss ČR 2007 - osobnosti - vicemiss - Chmelířová, Veronika 
- funkce - ukončení - rozhovory 
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1354)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Králem majálesu je gymnazista Číča : studenti volili v pátek při Ladies party krále majálesu / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 88 
(14.4.2008), s. 3. 

dtto: 
BE. Králem znojemského Majálesu je letos "Číča". Znojemský týden. 14.4.2008, roč. 8, č. 16, s. 9. 
TREK. Jan Blažíček, převlečený za ženu, objal nového krále. Znojemsko. 15.4.2008, roč. 18, č. 16, 
s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - majáles - Ladies party - král majálesu - volba 
 

1355)  BE 
Vinobraní převleče kabát / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 8, č. 15 (7.4.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - programy - 
změny - Kofroň Production - Bravissimo 
 

1356)  MOŠTĚK, Mart in  
Spolek Hroznové kozy vydal básně / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 93 (19.4.2008), s. 3. 

dtto: 
Š. Pokřtili Bergmanna. Znojemsko. 22.4.2008, roč. 18, č. 17, s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - tradice - vinařství - spolky - Hroznová koza - básně - sbírky 
- vydání - Bergmann, Josef 
 

1357)  PETERKOVÁ, Ľuba 
Král Marek Čapoun se loučí, vinobraní čekají velké změny / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 15 (8.4.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - programy - 
změny - Kofroň Production 
 

1358)  MOŠTĚK, Mart in  
Majáles: letos v bílém a v noci : poslední přípravy majálesu vybrušují pořadatelé z řad studentů 
znojemských středních škol / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 105 (5.5.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Královský majáles královského města. Znojemské listy. 24.4.2008, roč. 17, č. 8, s. 1, 2. 
BE, JM. Letošní Majáles už bouchá na dveře. Znojemský týden. 5.5.2008, roč. 8, č. 19, s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Majáles 2008 - přípravy - dokončení - programy 
 

1359)  CHODĚROVÁ, Monika 
Majáles 2008 pokračuje také dnes : beachvolejbal ani koncerty na zimním stadionu nepřilákaly   
na počátku oslav dostatek diváků / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 107 (7.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - majálesy - Majáles 2008 - programy 
 

1360)  VÝHODOVÁ, Barbora 
Majáles aneb Jak jsme na dva dny rozhýbali celé Znojmo / Barbora Výhodová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 109 (10.5.2008), s. 8. 

dtto: 
BE. Majáles v bílém. Znojemský týden. 12.5.2008, roč. 8, č. 20, s. 1, 2. 
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PETERKOVÁ, Ĺuba. Majáles: král Chicha, Mareš i mořské panny. Znojemsko. 13.5.2008, roč. 18,   
č. 20, s. 1, 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Majáles 2008 - organizátoři - zhodnocení 
 

1361)  MOŠTĚK, Mart in  
Muzeum a Podyjí zajistí pestrý víkend : pestrý konec týdne čeká Znojmo, Vranov nad Dyjí a 
Hardegg díky akcím letošního Evropského dne parku a Muzejní noci / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 120 (23.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Muzejní noc - 4. ročník - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - Evropský den parků - 10. ročník - Správa Národního parku Podyjí - programy - 
nabídka 
 

1362)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Studenti žili majálesem : dvoudenní slavnost pojali středoškoláci velkolepě / Sylva Pavlačková. -- 
In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 19 (9.5.2008), s. 1, 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Majáles 2008 - organizátoři – zhodnocení 
 

1363)  TREK 
Majáles dnes odstartuje moderátor Leoš Mareš / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 19 
(6.5.2008), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Majáles 2008 - přípravy - dokončení - zahájení 
 

1364)  PETERKOVÁ, Ľuba 
Hroznová koza v televizi / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 19 (6.5.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Hroznová koza - televizní - pořady - vysílání – osobnosti – 
režiséři - Adler, Rudolf 
 

1365)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo zažije nové vinobraní : desetitisíce turistů láká ročně největší slavnost vína v zemi / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 138 (13.6.2008), s. 1, 
příl. Znojmo. 

dtto: 
ŠIP. Vinobraní bude plné známých tváří. Znojemské listy. 17.7.2008, roč. 17, č. 14, s. 1. 
EIS. Na vinobraní přijede i Lucie Bílá. Znojemsko. 8.7.2008, roč. 18, č. 28, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - programy - 
změny 
 

1366)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojmo chystá Meruňkový týden : týdenní slavnost ve znamení meruněk chystá na příští týden 
znojemská radnice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 139 (14.6.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Meruňkový týden. Znojemské listy. 19.6.2008, roč. 17, č. 12, s. 1. 
MM. Ve Znojmě začíná Meruňkový týden. Znojemské noviny. 20.6.2008, roč. 6, č. 25, s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Meruňkový týden - 1. ročník - akce - kulturní - programy - 
zahájení 
 

1367)  SMOLA, Vojtěch 
Kulturní léto představí méně známé umělce / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 149 (26.6.2008), s. 4, Jižní Morava. 
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Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - kulturní léto - programy - akce - novinky 
 

1368)  SMOLA, Daniel  
Meruňkový týden končí. Jako fiasko : Znojmo zvažuje rozvázání smlouvy s firmou Bergan, která 
měla po celý rok pořádat v centru města tematicky zaměřené trhy / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 150 (27.6.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
CHAF. Meruňkový týden: Fiasko. Znojemský týden. 30.6.2008, roč. 8, č. 27, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Meruňkový týden - 1. ročník - pořádání - agentury - Bergan - 
neúspěchy 
 

1369)  CHAF 
Slavnosti piva Hostan rozpumpuje Mňága / chaf. -- In: Znojemský týden :Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 22 (26.5.2008), s. 5. 

dtto: 
EIS. Slavnosti piva Hostan. Znojemsko. 3.6.2008, roč. 18, č. 23, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti piva Hostan - programy - přípravy - 17. ročník 
 

1370)  DAK 
Rolníková je Miss osobnost / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 153 (1.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Malta - kultura - slavnosti - Miss European Tourism Beauty - osobnosti - 
Rolníková, Simona - tituly - Miss Personality 
 

1371)  EIS 
Zajímavá kompozice Skautfestu: rotunda a indiánský stan / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 23 
(3.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - skauti - Skautfest - 1. ročník 
 

1372)  ŠUF 
Znojmo oslavilo Hostana / šuf. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 24 (10.6.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti piva Hostan - 17. ročník - návštěvnost - průběh 
 

1373)  MOŠTĚK, Mart in  
Radnice chystá Okurkové dny. Sama : poprvé bez neúspěšné agentury chystajípředstavitelé města 
letní trh, tentokrát zaměřený na okurky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 171 (23.7.2008), s. 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Radnice chystá Okurkové dny. Pro jistotu ve své režii. Znojemské noviny. 
25.7.2008, roč. 6, č. 30, s. 2. 
ŠIP. Chystají se Okurkové dny. Znojemské listy. 31.7.2008, roč. 17, č. 15, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - trhy - Okurkové dny - přípravy - Znojemská Beseda - 
Městský úřad Znojmo - programy 
 

1374)  PON 
Znojemští soutěží, kdo umí nejlepší nakládačky / pon. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 178 (31.7.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Okurkové dny - okurky - nakládačky - kvalita - soutěže 
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1375)  CHMELÍKOVÁ, Kr istýna 
Znojmo ovoní kvašáky / Kristýna Chmelíková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 182 (5.8.2008), s. 5, Jižní Morava. 

dtto: 
GROSSMANN, David. Okurkový týden začne soutěží o nejlepší recept. Rovnost-Znojemský deník. 
6.8.2008, roč. 19, č. 183, s. 3. 
MIV. Znojemští našli nejchutnější okurky. Právo. 8.8.2008, roč. 18, č. 185, s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Okurkové dny - okurky - nakládačky - kvalita - soutěže - 
ochutnávky 
 

1376)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo oslaví krále Přemysla / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 196 (21.8.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
EIS. Organizátorům Pocty králi se podařilo neuvěřitelné. Znojemsko. 19.8.2008, roč. 18, č. 34,    
s. 5. 
RED. Znojmo vzdá hold králi železnému a zlatému. Znojemské listy. 14.8.2008, roč. 17, č. 16,       
s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Pocta králi - programy - Přemysl Otakar II., český král a 
markrabě moravský, ca 1233-1278 - úmrtí - 730. výročí 
 

1377)  SMOLA, Daniel  
Vinobraní: zahrají si i diváci : Znojmo slibuje hostům letošního vinobraní velkolepou show / Daniel 
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 197 (22.8.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
JM. Má přijet 500 stánkařů. Znojemský týden. 25.8.2008, roč. 8, č. 35, s. 1. 
ŠIP. Vinobraní se kvapem blíží. Jaké bude? Znojemské listy. 28.8.2008, roč. 17, č. 17, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - programy - 
změny 
 

1378)  GROSSMANN, David  
Znojmo uctí krále Přemysla II. : po letech se do Znojma vrátí insignie Přemysla Otakara II. / 
David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 198 
(23.8.2008), s. 1. 

dtto: 
BE. Znojmo vzdá hold Králi železnému a zlatému. Znojemský týden. 25.8.2008, roč. 8, č. 35, s. 7. : 
CHAF. Znojmo uctilo památku Přemysla Otakara. Znojemský týden. 1.9.2008, roč. 8, č. 36, s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Pocta králi - programy - Přemysl Otakar II., český král a 
markrabě moravský, ca 1233-1278 - úmrtí - 730. výročí 
 

1379)  SPA 
Doprava bude při Vinobraní zdarma / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 201 (27.8.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - změny - bezplatná - 
doprava 
 

1380)  EIS 
Spořádal 9 knedlíků / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 26 (24.6.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Meruňkový týden - 1. ročník - akce - kulturní - programy - 
zahájení 
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1381)  BE 
Jiří Koukal svůj boj nevzdává / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 30 (21.7.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - scénáře - autorská práva - 
osobnosti - Koukal, František - Koukal, Jiří - potomci - Městský úřad Znojmo - soudní - jednání 
 

1382)  MOŠTĚK, Mart in  
Po Meruňkovém týdnu chystá radnice Okurkové dny / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 30 (25.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Okurkové dny - 1. ročník - akce - programy 
 

1383)  SOLAŘÍKOVÁ, Ivana 
Burčáková válka: kolize vinobraní : termíny vinobraní v Mikulově a ve Znojmě se letos střetly / 
Ivana Solaříková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 208 (4.9.2008), s. 1, 
Jižní Morava. 

dtto: 
SOLAŘÍKOVÁ, Ivana. Jeden termín, jedině dobře pro lidi. Mladá fronta dnes. 4.9.2008, roč. 19, 
č. 208, s. 3, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Mikulov - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 
Pálavské vinobraní - termíny - prolínání 
 

1384)  ZNOJEMSKÉ 
Znojemské vinobraní s Bílou, Olympicem a Pomeje : letošní znojemské slavnosti vína představí 
spoustu změn včetně nového krále, pestřejšího průvodu či suvenýrů v podobě kostýmů. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 208 (4.9.2008), s. 11. 

dtto: 
Petr Nezveda: Vinobraní přinese řadu novinek. Zrcadlo. 29.8.2008, roč. 7, č. 15, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - programy - 
změny - novinky 
 

1385)  EIS 
Znojemské Okurkové dny na výbornou / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 33 (12.8.2008), s. 13. 

dtto: 
ŠIP. Znojmo rovná se okurky. Okurky rovná se Okurkové dny. Znojemské listy. 14.8.2008, roč. 17, 
č. 16, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Okurkové dny - 1. ročník 
 

1386)  JM 
Okurka trumfla meruňku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 33 (11.8.2008), s. 2. 

dtto: 
RZT. Nezvedovi zavařují okurky se Znojemským macerátem. Znojemský týden. 11.8.2008, roč. 8, 
č. 33, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Okurkové dny - okurky - nakládačky - kvalita - soutěže 
 

1387)  EIS 
Králem vinobraní bude Jiří Pomeje / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 34 (19.8.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - králové - 
Pomeje, Jiří, 1964- 
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1388)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojemské vinobraní: přípravy vrcholí : hektolitry burčáku, zkoušky kostýmů a nová odstavná 
parkoviště / Martin Moštěk, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 212 (9.9.2008), s. 1. 

dtto: 
JM. Vinobraní vzhůru nohama a zase zpátky. Znojemský týden. 25.8.2008, roč. 8, č. 35, s. 4.  
EISENBRUK, Jiří. Vstupenky na vinobraní vystřídají identifikační pásky. Znojemsko. 26.8.2008, 
roč. 18, č. 35, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - přípravy - dokončování 
 

1389)  EISENBRUK, Jiř í  
Znojemský jiřinkový ráj Antonína Valeny / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 35 
(26.8.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - květiny - jiřinky - pěstitelé - Valena, Antonín 
 

1390)  BE 
Dny evropského dědictví otevřou památky zdarma / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 37 (8.9.2008), s. 7. 
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - slavnosti - Dny evropského dědictví - 
historické - památky - programy - zahájení 
 

1391)  ŽÁČKOVÁ, Martina 
Kdy se vinaři pochlubí úrodou? / Martina Žáčková. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18,     
č. 214 (11.9.2008), s. 4, Café. 

dtto: 
BARTÍK, Ivo. Vzhůru na vinici! Týdeník Květy. 11.9.2008, roč. 18, č. 37, s. 74-75. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - programy 
 

1392)  VSM 
Dvě velká vinobraní zaráz: klid jen navenek / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 214 (11.9.2008), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Mikulov - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 
Pálavské vinobraní - konkurence 
 

1393)  KOZ 
Znojemský Burčákfest představí i Šlapané víno / koz. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 214 (11.9.2008), s. 23. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Burčákfest 2008 - zahájení - programy 
 

1394)  PŘÍPRAVY 
Přípravy Znojemského vinobraní finišují : znojemské slavnosti vína představí spoustu změn včetně 
nového krále, pestřejšího průvodu či suvenýrů v podobě kostýmů. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 213 (10.9.2008), s. 23. 

dtto: 
Znojemské vinobraní. Znojemské noviny. 12.9.2008, roč. 6, č. 37, s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - přípravy - 
organizace - změny 
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1395)  EISENBRUK, Jiř í  
Vinobraní zakončí laserová show a ohňostroj / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 36 
(2.9.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - programy - 
laserové - show - ohňostroje 
 

1396)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojemské vinobraní startuje : program vinobraní, který slibuje pestřejší průvod a bohatší zábavu, 
začne dnes odpoledne a potrvá do sobotní noci / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 215 (12.9.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - program - 
návštěvnost - bezpečnost 
 

1397)  KARÁSKOVÁ, Ivana 
Burčákový boj: pokračování za rok : Znojemské vinobraní se letos termínem střetlo s tím 
Pálavským v Mikulově / Ivana Karásková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 
č. 217 (15.9.2008), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
VSM. Znojmo i Mikulov zaplavili milovníci vína a burčáku. Mladá fronta dnes. 13.9.2008, roč. 19,    
č. 216, s. 1, 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Mikulov - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 
Pálavské vinobraní - termíny - návštěvnost 
 

1398)  MOŠTĚK, Mart in  
Vinobraní: zklamal jen král Pomeje : osmdesát tisíc návštěvníků v průvodu i na hlavním pódiu, skoro 
bez problémů / Martin Moštěk, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 217 (15.9.2008), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Bílá dostala okurky i burčák. Znojemský týden. 15.9.2008, roč. 8, č. 38, s. 1. 
CHAF. Vinobraní: Více lidí, méně stánků. Znojemský týden. 15.9.2008, roč. 8, č. 38, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - návštěvnost - 
program - zhodnocení 
 

1399)  MM 
Zahrada Moravy rozdala ceny / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 216 (13.9.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - Znojemsko-zahrada 
Moravy - produkty - ocenění 
 

1400)  BE 
Abstinující král Pomeje: Nic takového jsem nikdy neprožil / be. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 38 (15.9.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - králové - 
Pomeje, Jiří, 1964- - rozhovory 
 

1401)  SLAVNOSTI 
Slavnosti vína v číslech. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 8, č. 38 (15.9.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - programy - 
shrnutí 
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1402)  ZNOJEMSKÉ 
Znojemské vinobraní vidělo osmdesát tisíc lidí : návštěvníkům se představilo pět set účinkujících, 
novinky přinesly rytířské turnaje i historická tržiště. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 219 (17.9.2008), s. 25. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin, SMOLA, Daniel. Vinobraní vidělo osmdesát tisíc návštěvníků. Znojemské noviny. 
19.9.2008, roč. 6, č. 38, s. 7. 
EISENBRUK, Jiří. Vinobraní překonalo všechna předcházející. Znojemsko. 16.9.2008, roč. 18,      
č. 38, s. 1. 14. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - rekapitulace - 
návštěvníci - účinkující - organizátoři - Znojemská Beseda - Kofroň Production & Advertising 
 

1403)  JM 
Ještě k vinobraní... / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 8, č. 39 (22.9.2008), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - zakončení - 
shrnutí 
 

1404)  CHAF 
Na Burčákfestu budou dívky šlapat hrozny / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 39 (22.9.2008), s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Burčákfest 2008 - programy - zahájení 
 

1405)  SMOLA, Vojtěch 
Loucký klášter zavoní burčákem : jen pár týdnů po znojemském vinobraní se město chystá na další 
akci spojenou s vínem / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,  
č. 226 (25.9.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Burčákfest 2008 - 4. ročník - Loucký klášter - přípravy 
 

1406)  MCH 
Vinobraní: šest a půl milionů za lístky / mch. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 227 (26.9.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Na vinobraní se vybralo 7 milionů. Znojemský týden. 29.9.2008, roč. 8, č. 40, s. 2. 
ŠUF. Vinobraní: 7 058 510 Kč. Znojemsko. 30.9.2008, roč. 18, č. 40, s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - lístky - prodej 
- výnosy - přehledy 
 

1407)  MOŠTĚK, Mart in  
První šlapané víno / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 229 (29.9.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
CHAF. Burčákfest lákal tisíce lidí. Znojemský týden. 29.9.2008, roč. 8, č. 40, s. 1. 
ŠUF. Premiéra Burčákfestu: bosé ženské nohy šlapaly panenskou Pálavu. Znojemsko. 30.9.2008, 
roč. 18, č. 40, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Burčákfest 2008 - programy - shrnutí 
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1408)  SMOLA, Daniel  
Burčákfest: víno vylisují dívky nohama : čtvrtý ročník burčákového festivalu nabídne kromě 
kulturního programu a burčáku i premiérové šlapání hroznů bosýma dívčíma nohama / Daniel 
Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 39 (26.9.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Burčákfest 2008 - 4. ročník - programy - zahájení 
 

1409)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Burčákfest přichystal novinky, redaktoři Deníku byli u toho / Sylva Pavlačková, Martin Moštěk. -- 
In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 40 (3.10.2008), s. 7. 

dtto: 
EIS. Burčákfest klepe na dveře. Znojemsko. 23.9.2008, roč. 18,č. 39, s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Burčákfest 2008 - programy - novinky - shrnutí 
 

1410)  EIS 
Laserová show je dílem starosty a Luboše Vitanovského / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 39 
(23.9.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - laserové - show 
- organizátoři - Vitanovský, Luboš 
 

1411)  EIS 
Terroir vín / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 40 (30.9.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Terroir znojemských vín - 3. ročník - soutěže - vítězové 
 

1412)  Š 
Oto Mašek: Sbíráme podněty, jak vinobraní dále vylepšit / š. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 41 
(7.10.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - ohlédnutí - 
Mašek, Oto - rozhovory 
 

1413)  BUDNÝ, Lubomír  
Studenti chystají další Majáles : studentský svátek letos vypukne druhého dubna / Lubomír 
Budný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 281 (1.12.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - majálesy - Majáles 2009 - příprava - organizátoři - 
Kasanová, Kateřina - rozhovory 
 

1414)  CHAF 
Nejkrásnější Znojmačkou je Lucie Částková / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 49 (1.12.2008), s. 1, 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Miss Znojmo - 2008 - výsledky 
 

1415)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Miss Znojmo je patnáctiletá školačka / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 6, č. 49 (5.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Miss Znojmo - 2008 - výsledky 
 

1416)  SPA 
Studentky se utkaly v castingu na Miss Majáles / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 297 (19.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Majáles - Miss Majáles - volby - casting - 1. kolo 
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Ku l tura – ku lturn í  zař ízen í :  
 
 

1417)  MOŠTĚK, Mart in  
Šéfem Besedy bude starosta : radní zrušili výběrové řízení a vedením Besedy pověřili Petra 
Nezvedu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 7 
(9.1.2008), s. 1. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Šéfem Besedy bude starosta Nezveda. Znojemské noviny. 11.1.2008, roč. 6,     
č. 2, s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - Znojemská Beseda - ředitelé - výběrové řízení - 
zrušení - vedení - pověření - Nezveda, Petr 
 

1418)  JM 
Ředitelem Besedy je starosta / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 3 (14.1.2008), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - Znojemská Beseda - ředitelé - výběrová řízení - 
zrušení - vedení - pověření - Nezveda, Petr 
 

1419)  JM 
Knihovna všechny pobočky nezrušila / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 3 (14.1.2008), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - pobočky - 
Gagarinova ul. - zachování 
 

1420)  JM 
Maminky ve Znojmě mají dulu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 5 (28.1.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení – knihovny – Městská knihovna Znojmo - besedy - 
přednášky - duly - Filipová, Pavla 
 

1421)  TREK 
Rudolf Adler natáčel geniálního režiséra / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 6 (5.2.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - přednášky - 
osobnosti - režiséři - Adler, Rudolf 
 

1422)  JM 
Muzeum ve Znojmě založili před 130 lety nadšenci / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 6 (4.2.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - 130. výročí 
 

1423)  STŘECHA,  František 
Vnučka známého okurkáře říká: Byla jsem lepší knihovnicí, než bych bývala obchodnicí / František 
Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8,     
č. 8 (18.2.2008), s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - osobnosti - knihovnice - Vrbová, 
Miroslava - vzpomínky 
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1424)  MOŠTĚK, Mart in  
Policie kontrolovala diskotéky : v noci z pátku na sobotu zkontrolovali policisté diskotéky / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933-  -Roč. 19, č. 47 (25.2.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Horké chvilky zažily hlavně opilé děti. Znojemský týden. 25.2.2008, roč. 8, č. 9, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - diskotéky - policie - kontroly 
 

1425)  TREK 
K výročí nabízí muzeum sborník, karty i překvapení / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 9 
(26.2.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - 130. výročí - akce - přípravy 
 

1426)  MOŠTĚK, Mart in  
Kultura: žaloby, výpovědi, změny : po Znojmu převzal řízení kulturního střediska také zástupce 
radnice v Krumlově / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 51 (29.2.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - Znojemská Beseda - 
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov - řízení - organizace - změny 
 

1427)  JM 
Četnická pátračka dorazila do Znojma / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 9 (25.2.2008), s. 6. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Luba. Četnické humoresky jako napínavé čtení. Znojemsko. 4.3.2008, roč. 18, č. 10, 
s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - besedy - 
spisovatelé - Cézar, Jan 
 

1428)  TREK 
V březnu se bude v knihovně číst, ale také spát / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 10 
(4.3.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
Březen-měsíc internetu - programy 
 

1429)  MM 
Znojemské kino chystá přenosy opery z Yorku / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 6, č. 10 (7.3.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kina - kino Svět - klasická hudba - přenosy - 
přípravy 
 

1430)  SMOLA, Daniel  
Dotace: mundůry i památník : do kultury jde tři a půl milionu korun z pokladny Znojma / Daniel 
Smola, Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 72 
(26.3.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - financování - dotace - rozdělení - Městský úřad 
Znojmo 
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1431)  STŘECHA,  František 
Non stop čtení v knihovně / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 12 (17.3.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - non-
stop - čtení 
 

1432)  HANZAL, L ibor  
Studenti a žáci četli své práce v Městské knihovně : na konci března se uskutečnilo Autorské 
čtení žáků středních a základních škol v Městské knihovně ve Znojmě / Libor Hanzal. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 80 (4.4.2008), s. 8.  

dtto: 
JM. Na Autorském čtení se sešla stovka prací. Znojemský týden. 31.3.2008, roč. 8, č. 14, s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - autorská 
čtení - konání - studentské - práce - čtení 
 

1433)  JM 
V rakouské knihovně ve Znojmě si můžete půjčit německé knihy / jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 13 (25.3.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - Knihovna 
rakouské literatury 
 

1434)  JM 
Zušlechtil Johann Georg Mendel znojemskou okurku? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 13 (25.3.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - přednášky - 
Mendel, Johann Gregor, 1822-1884 
 

1435)  TREK 
Noc s pohádkářem nabízí dětem znojemská knihovna / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 13 
(26.3.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - dětské 
oddělení - Noc s Andersenem - pořádání - 7. ročník 
 
MOŠTĚK, Martin 
Muzeum zahájí oslavy výročí : velké výstavy, sborník a další akce připravilo znojemské muzeum     
k výročí sto třiceti let svého trvání / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 86 (11.4.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - 130. výročí - oslavy 
 

1436)  DUŠ 
Knihovna představuje svá oddělení : Knihovna rakouské literatury / duš. -- In: Znojemské listy. -- 
Roč. 17, č. 6 (27.3.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - oddělení - 
Knihovna rakouské literatury - představení 
 

1437)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Goldflam bavil v knihovně / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, 
č. 13 (28.3.2008), s. 2. 
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dtto: 
JM. Arnošt Goldflam: K šedesátinám jsem dostal dceru. Znojemský týden. 31.3.2008, roč. 8, č. 14, 
s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - autorská 
čtení - Goldflam, Arnošt 
 

1438)  EISENBRUK, Jiř í  
Z amerického New Yorku přímým přenosem do znojemského kina Svět / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 18, č. 14 (1.4.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kina - kino Svět - opery - promítání - přímé - 
přenosy 
 

1439)  JM 
Kuřáci: šílení sebevrazi / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 8, č. 15 (7.4.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - přednášky - 
kouření - škodlivost 
 

1440)  MITYSKOVÁ, Jitka 
Noc s pohádkami / Jitka Mitysková. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 15 (7.4.2008), s. 9. 

dtto: 
ŠIP. Noc s Andersenem ve znojemské knihovně. Znojemské listy. 10.4.2008, roč. 17, č. 7, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Noc  
s Andersenem 
 

1441)  SPA 
Výstava muzea přiblíží 130 let jeho fungování / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 103 (2.5.2008), s. 3. 

dtto: 
BE. Výstava představuje poklady z depozitářů. Znojemský týden. 5.5.2008, roč. 8, č. 19, s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - 130. výročí - výstavy - Muzeum-brána umění 
 

1442)  PETERKOVÁ, Ľuba 
Lámaná čeština Američana Jona Davise / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 17 
(22.4.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - knihy - 
předčítání - Davis, Jon 
 

1443)  EIS 
Znojemská knihovna je nejlepší na jižní Moravě / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 17 
(22.4.2008), s. 4. 

dtto: 
JM. Biblioweb knihovny je první v kraji. Znojemský týden. 28.4.2008, roč. 8, č. 18, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - WWW 
stránky - hodnocení - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR - Biblioweb - 9. ročník 
 

1444)  EIS 
Od dětství chtěla být spisovatelkou / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 17 (22.4.2008), s. 6. 
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Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny – Městská knihovna Znojmo - akce - 
besedy - osobnosti - spisovatelky - Březinová, Ivona 
 

1445)  MIČA, Radek 
Autodědečci : první soukromé muzeum veteránů / Radek Miča. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 130 (4.6.2008), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - soukromá - muzea - Muzeum veteránů – otevření 
 

1446)  BE 
Výstava představuje poklady z depozitářů : díl 2. - Hemina / be. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 20 (12.5.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - 130. výročí - historické - památky - výstavy - představení - Hemina 
 

1447)  BE 
Výstava představuje poklady z depozitářů / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 19 (5.5.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - 130. výročí - výstavy - depozitáře - historické - památky - představení - šicí 
stroje 
 

1448)  BE 
Poklady z depozitářů (III) / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 21 (19.5.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - 130. výročí - depozitáře - historické - památky - osobnosti - mecenáši - 
Wienerová, Alice Marie 
 

1449)  SKLENIČKOVÁ,  Hana 
Studenti Akademie třetího věku se bavili / Hana Skleničková. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 145 (21.6.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
Akademie třetího věku - 0. ročník - závěrečné - setkání - absolventské - certifikáty 
 

1450)  MM 
Policie přistihla opilé děti na diskotékách / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 146 (23.6.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Razie na diskotékách. Znojemský týden. 23.6.2008, roč. 8, č. 26, s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - diskotéky - policie - kontroly - alkohol 
 

1451)  SMOLA, Daniel  
Kino chce promítat trojrozměrné filmy : pět a půl milionu chce do modernizace znojemského kina 
Svět investovat město Znojmo / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 147 (24.6.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Trojrozměrné kino zastupitelé podpořili. Znojemský týden. 14.7.2008, roč. 8, č. 29, s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kina - kino Svět - modernizace - plánování - dotace 
- schválení 
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1452)  PETERKOVÁ, Ľuba 
Muzeum motorismu, nová perla u řeky Dyje / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 22 
(27.5.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Unikátní muzeum na břehu řeky Dyje. Znojemské listy. 5.6.2008, roč. 17, č. 11, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Muzeum motorismu - otevření 
 

1453)  BE 
Poklady z depozitářů (IV) / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 22 (26.5.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea – Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - 130. výročí - depozitáře - historické - památky - betlémy - historie 
 

1454)  SMOLA, Daniel  
Sběratel otevírá své muzeum : zámečník Jan Drozd, vášnivý sběratel veteránů, otevírá v neděli 
ráno dveře Muzea motorismu poprvé veřejnosti / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 6, č. 22 (30.5.2008), s. 1, 7. 

dtto: 
JM. Pod přehradou vzniklo muzeum motorismu. Znojemský týden. 2.6.2008, roč. 8, č. 23, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Muzeum motorismu - otevření - historická 
- auta - osobnosti - sběratelé - Drozd, Jan 
 

1455)  BE 
Poklady z depozitářů (V) / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 23 (2.6.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - depozitáře - historické - památky - orientální - nábytek - historie 
 

1456)  JM 
Ata Mua měla ve Znojmě premiéru / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 23 (2.6.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - přednášky - 
osobnosti - cestovatelé - Paleček, Tomáš - Palátová, Eva 
 

1457)  BE 
Poklady z depozitářů (VI) / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 24 (9.6.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - depozitáře - historické - památky - zvířata 
 

1458)  BE 
Poklady z depozitářů (VII) / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 25 (16.6.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - historické - památky - depozitáře 
 

1459)  MITYSKOVÁ, Jitka 
Nábytek z knih je v kapli / Jitka Mitysková. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 26 (23.6.2008), s. 6. 
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Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
výstavy - vyřazené - knihy - kaple sv. Václava - Lekaplekap 
 

1460)  MM 
Galerii na Slepičím trhu má knihovna / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 178 (31.7.2008), s. 3. 

dtto: 
BE. Dům porozumění patří knihovníkům. Znojemský týden. 4.8.2008, roč. 8, č. 32, s. 4. 
TREK. Knihovna získala galerii. Znojemsko. 5.8.2008, roč. 18, č. 32, s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - Dům 
porozumění - Slepičí trh - galerie - výstavy - pořádání 
 

1461)  EIS 
Lekaplekap / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 27 (1.7.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
výstavy - vyřazené - knihy - kaple sv. Václava - Lekaplekap 
 

1462)  TREK 
První absolventky Akademie třetího věku jako modelky / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 27 
(1.7.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
Akademie třetího věku - 0. ročník - závěrečné - setkání - absolventské - certifikáty 
 

1463)  BE 
Knihomoly vystřídají zedníci / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 32 (4.8.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - 
rekonstrukce 
 

1464)  EIS 
Akademie třetího věku / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 32 (5.8.2008), s. 6. 

dtto: 
BE. Akademie třetího věku vstupuje do druhého ročníku. Znojemský týden. 25.8.2008, roč. 8,     
č. 35, s. 5. 
EIS. Převažují ženy. Znojemsko. 16.9.2008, roč. 18, č. 38, s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
Akademie třetího věku - 1. ročník - programy 
 

1465)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 34 (19.8.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - divadla - Jihomoravské divadlo - historie - 
fotografie 
 

1466)  TREK 
Knihovna i pro vozíčkáře / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 35 (26.8.2008), s. 3. 

dtto: 
DUŠ. Knihovna uvítá v novém. Znojemské listy. 14.8.2008, roč. 17, č. 16, s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny – Městská knihovna Znojmo - 
bezbariérové - přístupy - výstavba - dokončení 
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1467)  ŠIP 
Seniorům začal semestr / ŠIP. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 18 (11.9.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
Akademie třetího věku - zahájení - 1. ročník 
 

1468)  MITYSKOVÁ, Jitka 
Spisovatel a pastor Schwarz má sestru ve Valtrovicích / Jitka Mitysková. -- In: Znojemský týden 
: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 39 (22.9.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
autorská čtení - osobnosti - spisovatelé - Schwarz, Jan 
 

1469)  CHODĚROVÁ, Monika 
Knihovna představuje holandské fotografy / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 226 (25.9.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
výstavy - fotografie - galerie na Slepičím trhu 
 

1470)  MM 
Kino chystá další přenosy z New Yorku / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 227 (26.9.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kina - kino Svět - opery - New York - promítání - 
přímé - přenosy 
 

1471)  SKLENIČKOVÁ,  Hana 
Akademie třetího věku ve Znojemské knihovně / Hana Skleničková. -- In: Duha. -- ISSN 0862-
1985. -- Roč. 22 (2008), č. 3, s. 25-26. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
Akademie třetího věku - 0. ročník - shrnutí 
 

1472)  MCH 
Knihovna naváže na tradici Ťapky / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 229 (29.9.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Přijďte do dramatického kroužku. Znojemský týden. 29.9.2008, roč. 8, č. 40, s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - literárně - 
dramatické - soubory - Ťapka - tradice - navazování 
 

1473)  TREK 
Pastor Jan Schwarz prošel pod novým objevem knihovny / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 38 
(16.9.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
autorská čtení - osobnosti - novináři - spisovatelé - Schwarz, Jan 
 

1474)  VSM 
Klášter mění majitele, muzeum zůstává / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 232 (2.10.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
JM. Město daruje Minoritský klášter kraji. Znojemský týden. 6.10.2008, roč. 8, č. 41, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - minoritský klášter - převedení - smlouvy - přípravy 
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1475)  TREK 
Do Muzea motorismu zve diváky Toulavá kamera / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 39 
(23.9.2008), s. 11. 

dtto: 
Muzeum motorismu bude v televizi. Znojemský týden. 6.10.2008, roč. 8, č. 41, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Muzeum motorismu - pořady - Toulavá 
kamera - vysílání 
 

1476)  BE 
Knihovny jsou naše rodinné stříbro / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 41 (6.10.2008), s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - celostátní - akce - Týden knihoven - 
Knihovny - rodinné stříbro - 12. ročník 
 

1477)  PETERKOVÁ, Ĺuba 
Brněnští herci nadchli znojemské publikum / Ĺuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 41 
(7.10.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - divadla - Jihomoravské divadlo - představení - 
muzikály - sezony - zahájení 
 

1478)  TREK 
Miloš Štědroň bude vyprávět o svém slavném Banditovi / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 41 
(7.10.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
besedy - osobnosti - skladatelé - Štědroň, Miloš 
 

1479)  TREK 
Miloš Štědroň přepadl publikum laskavým humorem / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 42 
(14.10.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
besedy - osobnosti - skladatelé - Štědroň, Miloš 
 

1480)  VOJTEK, Milan 
Znojmo daruje klášter kraji : ten je dosud jen nájemcem budovy / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- 
ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 248 (21.10.2008), s. 15. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - kláštery - Minoritský klášter - převedení - smlouvy 
 

1481)  MOŠTĚK, Mart in  
Kino má šanci na sedačky, na techniku si počká / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 268 (14.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kina - kino Svět - vybavení - technika - 
modernizace - dotace - fond kinematografie 
 

1482)  JM 
Děti kreslily s malířem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 8, č. 46 (10.11.2008), s. 5. 

dtto: 
TREK. Adolf Dudek kreslil s radostí. Znojemsko. 11.11.2008, roč. 18, č. 46, s. 6. 
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Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - dětské oddělení - osobnosti - výtvarníci 
- ilustrátoři - Dudek, Adolf 
 

1483)  CHAF 
Knihovna ve znamení poezie / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 47 (18.11.2008), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
Týden poezie 
 

1484)  TREK 
Poetický večer s básněmi Jana Kratochvíla / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 47 (19.11.2008), 
s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
Týden poezie - poetické - večery - osobnosti - básníci - Kratochvíl, Jan 
 

1485)  JM 
Při lechtivé poezii se diváci smáli i červenali / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 48 (24.11.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
poezie - recitace - hudba - Lucrezia Borgia 
 

1486)  FRINDOVÁ-JELÍNKOVÁ, Markéta 
Nové muzeum motorismu v budově staré vodárny / Frindová - Jelínková. -- In: Podyjské listí : 
Informační zpravodaj Národního parku Podyjí. -- Roč. 9, č. 3 (2008), s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Muzeum motorismu - otevření 
 

1487)  JM 
Miloš Štědroň bavil v knihovně / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 51-52 (15.12.2008), s. III, Vánoční týden. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
besedy - osobnosti - skladatelé - Štědroň, Miloš 
 

1488)  JM 
Adler představil mistra světelných kouzel a triků / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 51-52 (15.12.2008), s. IV, Vánoční týden. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - osobnosti - 
režiséři - Adler, Rudolf 
 

1489)  DAK 
Muzeum představuje obrazy virtuálně / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 298 (20.12.2008), s. 3. 

dtto: 
TREK. Obrazy z muzea jsou na internetu. Znojemsko. 23.12.2008, roč. 18, č. 52, s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - sbírky - digitální - podoby - převedení 
 

1490)  TREK 
Advent s králem pornofolku v knihovně / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 51 (16.12.2008),     
s. 6. 



   Znojemsko v tisku 2008 
 

 

209 

 

Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
osobnosti - písničkáři - Záviš - Smrčka, Milan 
 

1491)  JM 
Záviš pokřtil svého vola : mezi fanoušky znojemského enfante terrible patří i Karel Gott / jm. -- 
In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 1 
(29.12.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
osobnosti - zpěváci - Smrčka, Milan - Záviš - vystoupení 
 

1492)  JM 
Šácha: Nemoc je přítel, který nám ukazuje, co děláme špatně / jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 1 (29.12.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - přednášky - 
osobnosti - lékaři - Šácha, Pavel 
 
 
 

Ku l tura – uměn í :  
 
 

1493)  JČ 
Červenka: malíř Znojma a Znojemska / jč. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 17 (21.1.2008), s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Červenka, Karel - 10. výročí - 
úmrtí 
 

1494)  EISENBRUK, Jiř í  
Dřevěná plastika Vladimíra Šťastného / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 7 
(12.2.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - řezbáři - Šťastný, Vladimír - výstavy 
 

1495)  EISENBRUK, Jiř í  
Prima výstava v Prýma galerii / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 12 (18.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - galerie - otevření - Prýma galerie - Veselá ul. 
 

1496)  TREK 
Úspěšný jeden den v životě fotografa Zdeňka Dvořáka / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 13 
(26.3.2008), s. 6. 

dtto: 
STŘECHA, František. Znojemsko má díky Dvořákovi početné zastoupení v jedinečném projektu. 
Znojemský týden. 7.4.2008, roč. 8, č. 15, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - osobnosti - fotografové - Dvořák, Zdeněk - projekty - úspěchy 
 

1497)  JM 
Kristina Šilerová zase maluje / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 14 (31.3.2008), s. 8. 

dtto: 
TREK. Ve Voňavém krámu voní barvy obrazů nové galerie. Znojemsko. 1.4.2008, roč. 18, č. 14, s. 5. 
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Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Šilerová, Kristina, 1977- - 
výstavy 
 

1498)  GRD 
Výstava pootevírá dveře muzejního fotoarchivu / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 91 (17.4.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografické - výstavy - historické - fotografie - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1499)  E.J.  
Bedřiška Znojemská / E.J. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 6 (2008), s. 10-11. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Znojemská-Krejčí, Bedřiška, 
1928- - Krejčová, Božena - životopisy 
 

1500)  RZ 
Všestranný F. F. Kaprál / rz. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 19 (6.5.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - výstavy - vernisáže - osobnosti - malíři - Kaprál, F. F. 
 

1501)  DAK 
Začíná výstava Lekaplekap / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 142 (18.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - výstavy - vernisáže - studenti - Lekaplekap - kaple sv. Václava 
 

1502)  CHODĚROVÁ, Monika 
Lepš: Focením se odreagovávám od práce / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 151 (28.6.2008), s. 3. 

dtto: 
MCH. Lepšův Sochař vyhrál fotosoutěž Blatenská růže. Rovnost-Znojemský deník. 28.6.2008, roč. 
19, č. 151, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - Fotoklub Znojmo - osobnosti - fotografové - 
Lepš, Jiří - rozhovory - úspěchy 
 

1503)  JM 
Ohlédnutí fotografa Bedřicha Hokeše / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 25 (16.6.2008), s. 6. 

dtto: 
EIS. Život kolem nás. Znojemsko. 24.6.2008, roč. 18, č. 26, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - výstavy - Slepičí trh - osobnosti - fotografové - 
Hokeš, Bedřich 
 

1504)  NOVÁK, Pavel  Kryštof 
In honorem Dei / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 32 (5.8.2008), s. 11. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - výstavy - In honorem Dei - osobnosti - malíři - 
Znojemská-Krejčí, Bedřiška, 1928- 
 

1505)  JM 
Žlutá ponorka o srpnu 68 / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 34 (18.8.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - výstavy - Srpen, 1968 - Galerie Žlutá ponorka 
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1506)  MRVA, Vlast imi l  
Samotný Bůh zavřel oko nad lidským pokolením, které se mu příliš nevyvedlo / Vlastimil Mrva. -- 
In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 34 (19.8.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - osobnosti - výtvarníci - Kristek, Lubo - happeningy 
 

1507)  JM 
Cvak: Digitální fotoaparát okamžik někdy nevystihne / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 36 (1.9.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - osobnosti - fotografové - Cvak, Antonín - 
rozhovory 
 

1508)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Czech Press Photo ovládli Znojmáci / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 238 (9.10.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Znojmáci uspěli v soutěži Czech Press Photo. Znojemské noviny. 10.10.2008, 
roč. 6, č. 41, s. 7.  
TREK. Cena Czech Press Photo pro dva znojemské fotografy. Znojemsko. 14.10.2008, roč. 18,      
č. 42, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - fotografické - soutěže - Czech Press Photo - 
osobnosti - fotografové - vítězství - Skokan, Jakub - Dvořák, Zdeněk 
 

1509)  JM 
Pražské jaro 1968 ve Znojmě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 44 (27.10.2008), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - fotografické - výstavy - Pražské jaro, 1968 - 
Radnice (Znojmo, Česko) - osobnosti - fotografové - Goëss, Franz 
 

1510)  VOLF, Roman 
Zdeněk Maixner v Miroslavi / Roman Volf. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 19 (24.10.2008), s. 7. 
Znojmo (Česko) - Miroslav - kultura - výtvarné - umění - osobnosti - sochaři - Maixner, Zdeněk, 
1957- - vernisáže - výstavy 
 

1511)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Maixner dává přednost fantazii před realitou / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. - Roč. 19, č. 267, .(13.11.2008) s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - sochařství - osobnosti - sochaři - Maixner, Zdeněk, 1957- - 
tvorba - Znojemský hrozen - spolupráce 
 

1512)  SMOLA, Vojtěch 
Když do fotoaparátu fouká z letecké vrtule / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 272 (20.11.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - osobnosti - fotografové - Molík, David - letecké - 
snímky 
 

1513)  JM 
Výstava skla přibližuje vesmírné světy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 46 (10.11.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - sklo - výstavy - Dům umění - osobnosti - výtvarníci - Zoričák, 
Ján 
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Ku l tura – l i teratura: 
 
 

1514)  JM 
Knihu Martiny Lustigové ze Znojma nominovali na cenu Magnesia Litera / jm. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 19 (5.5.2008), s. 6.  
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - politologové - Lustigová, Martina - 
Magnesia Litera 2007 - nominace 
 

1515)  JAKL, Karel  
Dvanáct stříbrných soch svatých apoštolů v Louce / Karel Jakl. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 25 (16.6.2008), s. 13. 

pokračování: 
Znojemský týden. 23.6.2008, roč. 8, č. 26, s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pověsti - osobnosti - spisovatelé - Vrbka, Anton 
 

1516)  JAK 
Jak se točí velryby : režisér, potápěč a cestovatel Steve Loveček Lichtag, který se proslavil 
především filmy o žralocích, tentokrát ve své knize Tanec modrých andělů zavede čtenáře          
do hlubin moře za velrybami. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, č. 169 
(21.7.2008), s. 1, 2 Letní relax. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Lichtag, Steve Loveček - knihy - 
velryby - Tanec modrých žraloků - ukázky 
 

1517)  CHAF 
Poznejte neznámé Gránice / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 29 (14.7.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - publikace - Gránice - Gránické údolí a Karolininy sady pod 
Znojmem - Okrašlovací spolek - ediční činnost - mapy 
 

1518)  CHAF 
Spisovatel Jiří Svoboda: Největší katastrofa na mě čeká / chaf, rfk. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 33 (11.8.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Svoboda, Jiří - rozhovory 
 

1519)  TREK 
Jan Potměšil pokřtil knihu voskem / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 43 (21.10.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - publikace - Uzavřené osudy 2007 - prvotiny - křest - 
osobnosti - novináři - Rubeš, Daniel, 1974- 
 

1520)  BE 
Daniel Rubeš uzavřel osudy známých osobností / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 43 (20.10.2008), s. 12. 

dtto: 
ZÁVACKÁ, Irena. Rubeš představil studentům svou knihu. Znojemské listy. 20.11.2008, roč. 17,    
č. 23, s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - publikace - Uzavřené osudy 2007 - prvotiny - křest - 
osobnosti - novináři - Rubeš, Daniel, 1974- - rozhovory 
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1521)  MRVA, Vlast imi l  
Jiří Svoboda napsal další knihu pověstí / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 48 
(25.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - knihy - pověsti - osobnosti - spisovatelé - Svoboda, Jiří 
 

1522)  SVOBODA, Jiř í  
Znojemští rybáři muzikanti / Jiří Svoboda. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 49 (2.12.2008), s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pověsti - publikace - Nejkrásnější pověsti jižní Moravy - 
osobnosti - spisovatelé - Svoboda, Jiří 
 

1523)  SVOBODA, Jiř í  
Jak kocour naučil línou ženu pracovat / Jiří Svoboda. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 49 
(2.12.2008), s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pověsti - publikace - Nejkrásnější pověsti jižní Moravy - 
osobnosti - spisovatelé - Svoboda, Jiří 
 

1524)  MRVA, Vlast imi l  
Vlastimil Marek na Nobelovku / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 52 (23.12.2008),  
s. 4 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Marek, Vlastimil - knihy - Hlásím 
se o Nobelovu cenu - vydání 
 
 
 

Ku l tura – hudba: 
 
 

1525)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Jediný rockový festival za rok je na Znojmo málo : jedním z trojice pořadatelů zimního festivalu 
Wake up, který začíná v sobotu, je Lubomír Chlumský / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 8 (10.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - hudební festivaly - osobnosti - pořadatelé - 
Chlumský, Lubomír - rozhovory 
 

1526)  SMOLA, Vojtěch 
Festivalů bude jako ročních období / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 
-- Roč. 19, č. 9 (11.1.2008), s. 2, Jižní Morava.  
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - zimní - letní - festivaly - open-air - Zimní Wake Up - programy 
 

1527)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Zimní Wake up: sto diváků : na první zimní znojemský festival se přišlo pobavit více jak sto 
fanoušků / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,      
č. 11 (14.1.2007), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - zimní - rockové - festivaly - Wake Up 
 

1528)  PETERKOVÁ, Ľuba 
Jazz festival s Danem Bártou poprvé ve Znojmě / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18,   
č. 2 (8.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazzové - festivaly - Jazz festival Znojmo - 1. ročník 
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1529)  PŘÍPRAVY 
Přípravy na jazzový festival ve Znojmě vrcholí. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 15 (18.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazzové - festivaly - přípravy - 1. ročník 
 

1530)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojmo čeká premiéra jazzového festivalu : ve čtyřech dnech zazní dixieland, swing, i jazzová 
mše / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 18 
(22.1.2008), s. 3. 

dtto: 
TREK. Začíná první jazzový festival ve Znojmě. Znojemsko. 22.1.2008, roč. 18, č. 4, s. 4. 
BE. Znojmo bude mít svůj první jazzový festival. Znojemský týden. 14.1.2008, roč. 8, č. 3, s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazzové - festivaly - přípravy - programy - 1. ročník 
 

1531)  SMOLA, Vojtěch 
Ve Znojmě startuje festival jazzu, vystoupí i Dan Bárta / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 20 (24.1.2008), s. 6, Jižní Morava.  
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazzové - festivaly - Znojmo Jazz Fest - 1. ročník 
 

1532)  GROSSMANN, David  
Jazz zaplnil kluby, klášter i kostel : první ročník festivalu přilákal stovky návštěvníků / David 
Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 23 (28.1.2008),    
s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazzové - festivaly - Jazz festival Znojmo - 1. ročník 
 

1533)  VSM 
Znojmem zazní obnovená světová premiéra Vivaldiho / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 24 (29.1.2008), s. 5, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - Znojmo Jazz fest - In Vino Vivaldi - osobnosti - 
hudebníci - organizátoři - Ludvík, Jiří - rozhovory 
 

1534)  DAK 
Mikudim: Musím hudbě rozumět / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 24 (29.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - populární - hudba - osobnosti - dýdžejové - Mikudim, Jiří - internetová 
rádia - Eurorádio - provozování 
 

1535)  TREK 
Jazzový festival skončil, jeho návštěvníci chtějí repete / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 5 
(29.1.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazzové - festivaly - Jazz festival Znojmo - 1. ročník 
 

1536)  DAK 
Jewelci točí dvě nové desky / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 28 (2.2.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - bluegrass - skupiny - Jewelci - desky - natáčení 

 
1537)  TZ 
Jaký byl Jazz Fest? / tz. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 2 (31.1.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazzové - festivaly - Jazz festival Znojmo - 1. ročník - shrnutí 
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1538)  KRUTIŠ, Dal ibor  
V létě vzdáme poctu českému králi : hudebník, pedagog a prezident festivalu vážné hudby Jiří 
Ludvík připravuje historickou konferenci / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 60 (11.3.2008), s. 3. 

dtto: 
MITYSKOVÁ, Jitka. V palácích bude znít hudba, učit se bude i lidový tanec. Znojemský týden. 
17.3.2008, roč. 8, č. 12, s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - projekty - Pocta králi - konference - příprava - osobnosti - 
hudebníci - Ludvík, Jiří - rozhovory 
 

1539)  MOŠTĚK, Mart in  
Festivaly mají dostat miliony / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 6, č. 10 (7.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - znojemské - festivaly - finance – rozdělování 
 

1540)  TREK 
Dva miliony korun pro festivaly / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 12 (18.3.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - finance - návrhy - zastupitelstva - 
schválení 
 

1541)  CHAF 
Jaroslav Gránský: Na syna Davida jsem pyšný / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 14 (31.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - zpěváci - Gránský, David - rozhovory 
 

1542)  BE 
Americké jaro vtrhne do koncertních sálů / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 16 (14.4.2008), s. 7. 
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - hudba - koncerty - vážná hudba - 
Americké jaro - 1. ročník 
 

1543)  STŘECHA,  František 
D. Gránský: Věděl jsem, že mě Janda pošle ven / František Střecha. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 19 (5.5.2008), s. 1, 4.  
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - zpěváci - Gránský, David - rozhovory 
 

1544)  SMOLA, Daniel  
Do Znojma se valí vlna festivalů : Wake up, Šramlfest a Znojmo 08 / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 130 (4.6.2008), s. 3. 

dtto: 
BE. Prázdniny ve Znojmě oživí ŠRAMLFEST. Znojemský týden. 23.6.2008, roč. 8, č. 26, s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Wake Up - Šramlfest - Znojmo 08 - 
programy 
 

1545)  CHLUMSKÝ, Lubomír  Jan 
Festival Wake Up je už za dva týdny / Lubomír Jan Chlumský. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 131 (5.6.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - rock - festivaly - Wake Up Fest Znojmo - přípravy 
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1546)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo plné festivalů : nejen vinobraní je neotřelá akce, která Znojmo rozezvučí na několik dní / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 138 (13.6.2008), s. 4, 
příl. Znojmo. 

dtto: 
SMO. Do Znojma se valí vlna festivalů. Znojemské noviny. 6.6.2008, roč. 6, č. 23, s. 2. 
RED. Znojmo ovládnou festivaly. Znojemské listy. 3.7.2008, roč. 17, č. 13, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - hudba - festivaly - akce - Hudební festival Znojmo - Wake Up 
Fest Znojmo - Znojmo Jazz Fest - Znojemský hrozen - Burčákfest 2008 - pořádání 
 

1547)  SMOLA, Vojtěch 
Na festival přijeďte na kole : ve znojemském Louckém klášteře zítra startuje rockový Wake Up / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 143 (19.6.2008), s. 4, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - rock - festivaly - Wake Up Fest Znojmo - 2. ročník 
 

1548)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojmo čeká druhý budíček - je tu Wake Up : při rockovém festivalu se na pódiích vystřídají 
třeba Vilém Čok, Čankišou, Fast Food Orchestra či koncertní verze muzikálu Vlasy / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 144 (20.6.2008), s. 3. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Festival Wake Up nabídne pestrou muziku, divadlo i televizní hvězdu Lukáše 
Hejlíka. Znojemsko. 10.6.2008, roč. 18, č. 24, s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - rockové - festivaly - Wake Up Fest Znojmo - 
přípravy - programy 
 

1549)  MOŠTĚK, Mart in  
Na Wake Up přišlo méně lidí, než loni : přes tisíc lidí našlo o víkendu cestu na druhý ročník 
znojemského rockového festivalu Wake Up / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 146 (23.6.2008), s. 3. 

dtto: 
STŘECHA, František. Louka zažila druhý ročník festivalu Wake up. Znojemský týden. 23.6.2008, 
roč. 8, č. 26, s. 9. 
EIS. Jak ve čtyři hodiny ráno umíral Wake Up. Znojemsko. 24.6.2008, roč. 18, č. 26, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - rockové - festivaly - Wake Up - 2. ročník - průběh 
 

1550)  VLA 
Znojmo s Vivaldim a vínem / VLA. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 155 (3.7.2008),   
s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo - 4. ročník - In 
Vino Vivaldi 
 

1551)  SMOLA, Vojtěch 
V ulicích zítra začnou hrát kapely "tak, jak to přijde" / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -
- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 155 (3.7.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Alterna se valí do centra Znojma. Rovnost-Znojemský deník. 4.7.2008, roč. 19,   
č. 156, s. 3. 
SMOLA, Daniel. Na Šramlfestu zazní i tóny ne zcela čisté. Znojemské noviny. 4.7.2008, roč. 6,   
č. 27, s. 2. 
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Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Šramlfest - programy 
 

1552)  SMOLA, Daniel  
Na pohodový Šramlfest přišlo málo diváků : návštěvníci prvního znojemského festivalu atlernativní, 
klubové a pouliční kultury se shodli: Šramlfest byl pohodový. / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 157 (7.7.2008), s. 3. 

dtto: 
BE. Šramlfest si své diváky teprve hledá. Znojemský týden. 7.7.2008, roč. 8, č. 28, s. 9. 
ŠUF. Šramlfest: skvělý, ale bez lidí. Znojemsko. 8.7.2008, roč. 18, č. 28, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - alternativní hudba - pouliční kultura - klubová kultura - 
festivaly - Šramlfest - 1. ročník 
 

1553)  MOŠTĚK, Mart in  
Muzikanti se připravují na Vivaldiho : týden před zahájením Znojemského hudebního festivalu 
začaly zkoušky inscenace opery Dorilla in Tempe / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 158 (8.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Znojemský hudební festival - přípravy - 
zkoušky - 4. ročník - Vivaldi, Antonio, 1678-1741 
 

1554)  CHMELÍKOVÁ, Kr istýna 
Vivaldi ve Znojmě: opera, jazz i aerobik / Kristýna Chmelíková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 160 (10.7.2008), s. 5, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - Znojmo - In Vino Vivaldi - 4. ročník - koncerty - 
programy 
 

1555)  MOŠTĚK, Mart in  
Začíná největší znojemský svátek hudby : hudbou v ulicích, karnevalem a velkým symfonickým 
koncertem na hradě začne dnes a zítra festival In Vino Vivaldi / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 161 (11.7.2008), s. 3. 

dtto: 
GROSSMANN, David. Festival odstartují happeningy v ulicích. Rovnost-Znojemský deník. 
11.7.2008, roč. 19, č. 161, s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - In Vino Vivaldi - 4. ročník - zahájení 
 

1556)  MOŠTĚK, Mart in  
Festivalu si musí všimnout všichni : prezident festivalu vážné hudby Jiří Ludvík chce, aby o akci 
vědělo maximum lidí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 161 (11.7.2008), s. 3. 

dtto: 
BE. Festival věnovaný Vivaldimu opět nabobtnal. Znojemský týden. 7.7.2008, roč. 8, č. 28, s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - In Vino Vivaldi - osobnosti - hudebníci - 
organizátoři - Ludvík, Jiří - rozhovory 
 

1557)  MIV 
Šporcl bude na šedesát let patronem znojemského festivalu / miv. -- In:Právo. -- ISSN 1211-2119. 
-- Roč. 18, č. 162 (14.7.2008), s. 4. 

dtto: 
JM. Šporcl bude mít ve Znojmě vinici. Znojemský týden. 21.7.2008, roč. 8, č. 30, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo - osobnosti - 
houslisté - Šporcl, Pavel, 1973- 
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1558)  GROSSMANN, David  
Znojmo čeká ohňový koncert / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 162 (12.7.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo - programy 
 

1559)  TREK 
S Jiřím Ludvíkem o novinkách festivalu, milionech a závisti / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18,   
č. 25 (17.6.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo - osobnosti - 
zakladatelé - Ludvík, Jiří - rozhovory 
 

1560)  MOŠTĚK, Mart in  
Tepláky a Znojmáci na festivalu / Martin Moštěk, David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 166 (17.7.2008), s. 8. 

dtto: 
GROSSMANN, David. Kynychová: Cvičit se dá dobře i na Vivaldiho. Rovnost-Znojemský deník. 
17.7.2008, roč. 19, č. 166, s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - In Vino Vivaldi - všeobecnosti a zajímavosti - 
aerobic - Kynychová, Hana - rozhovory 
 

1561)  GROSSMANN, David  
S Vivaldim si pohraje cimbálka / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 167 (18.7.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - In Vino Vivaldi - Vivaldi, Antonio, 1678-1741 - 
netradiční - podání - Cimbál Classic 
 

1562)  ČECH, Vladimír  
Operní Vivaldi podpálený ohňostrojem : barokní skladatel překvapil hudební archeology. Jeho díla 
nyní znějí ve Znojmě, Vranově nad Dyjí a v Českém Krumlově / Vladimír Čech. -- In: Hospodářské 
noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 52, č. 141 (21.7.2008), s. 8. 

dtto: 
KRCH. Dorilla in Tempe. Mladá fronta dnes. 21.7.2008, roč. 19. č.169, s. 1, Jižní Morava. 
STULÍROVÁ, Markéta. Znojmo dnes rozezní Vivaldi. Rovnost-Znojemský deník. 22.7.2008, roč. 
19, č. 170, s. 23. 
TROJAN, Jan. Na znojemském festivalu hrají Vivaldiho operu. Právo. 23.7.2008, roč. 18, č. 171,  
s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - In Vino Vivaldi - Vivaldi, Antonio, 1678-1741 - opery 
- Dorilla in Tempe - uvedení 
 

1563)  GROSSMANN, David  
Znojmo zažije autentické baroko / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 171 (23.7.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - In Vino Vivaldi - koncerty - Letní škola barokní 
hudby - vítězové 
 

1564)  SMOLA, Daniel  
Festival bude mezi největšími v zemi : hlavní pořadatel hudebního festivalu Znojmo 08 Jiří Ludvík 
věří, že se jeho akce dostane mezi nejprestižnější tuzemské festivaly / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 175 (28.7.2008), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo - osobnosti - 
pořadatelé - Ludvík, Jiří - rozhovory 
 

1565)  GRD 
Festival: tisíc lahví vína, patnáct tisíc hostů / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 176 (29.7.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Festivalová hudba a víno v číslech a obrazech. Znojemský týden. 21.7.2008, roč. 8, č. 30, s. 8.  
TZ. Vivaldi předal žezlo Haydnovi. Znojemské listy. 31.7.2008, roč. 17, č. 15, s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - In Vino Vivaldi - 2008 - rekapitulace 
 

1566)  CHODĚROVÁ, Monika 
Kubík: Střílel jsem na hudbu Vivaldiho / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 178 (31.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - In Vino Vivaldi - opery - Dorilla in Tempe - 
provedení - pyrotechnické - efekty - Kubík, David 
 

1567)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Jewelci křtili druhou desku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 197 (22.8.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - bluegrass - skupiny - Jewelci - desky - křtění 
 

1568)  JM 
Ilona Stryová si odskočila do Znojma / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 27 (30.6.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - houslisté - Stryová, Ilona 
 

1569)  DUŠ 
Ve víru Hudebního festivalu Znojmo / duš. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 14 (17.7.2008),    
s. 1. 

dtto: 
TREK. Festival zahájil roztančený průvod s vizuálním pamlskem. Znojemsko. 15.7.2008, roč. 18,   
č. 29, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Znojmo 08 - In Vino Vivaldi - programy 
 

1570)  JM 
Pavel Šporcl se stal miláčkem znojemského publika / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 30 (21.7.2008), s. 6. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ĺuba, EISENBRUK, Jiří. Nemám vůbec paměť, říká houslový čaroděj Pavel Šporcl. 
Znojemsko. 22.7.2008, roč. 18, č. 30, s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - In Vino Vivaldi - osobnosti - houslisté - 
Šporcl, Pavel, 1973- - rozhovory 
 

1571)  TREK 
Světová premiéra Vivaldiho opery ve Znojmě / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 30 
(22.7.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - In Vino Vivaldi - Vivaldi, Antonio, 1678-1741 - opery 
- Dorilla in Tempe - uvedení 
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1572)  JM 
Vivaldi je mrtev, ať žije Haydn / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 31 (28.7.2008), s. 8. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Hudební opojení skončilo. Znojemsko. 29.7.2008, roč. 18, č. 31, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - In Vino Vivaldi - ukončení - shrnutí 
 

1573)  VSM 
Vyprodané kusy z Metropolitní opery si lze vychutnat také v Brně a ve Znojmě / vsm, mlk. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 230 (30.9.2008), s. 5, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - opery - Metropolitní opera - přímé přenosy - kino Svět 
 

1574)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Záviš: Jaké texty píšeš, tak musíš i žít / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 249 (22.10.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - pornofolk - osobnosti - hudebníci - zpěváci - Smrčka, Milan - 
Záviš – nahrávky 
 

1575)  DVOŘÁK, Zdeněk 
Koncert přinesl dětem 30 000 korun / Zdeněk Dvořák. -- In: Znojemsko. --Roč. 18, č. 43 
(21.10.2008), s. 9. 

dtto: 
JM. Zázraky světa se představily v divadle. Znojemský týden. 20.10.2008, roč. 8, č. 43, s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - benefiční - koncerty - Zázraky světa -pořádání - Jihomoravské 
divadlo 
 

1576)  SMOLA, Daniel  
Přivezeme Jiřího Stivína i Robert Balzar Trio / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 265 (1.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazzové - festivaly - Jazz Goes to Wine - přípravy - osobnosti 
- hudebníci - Ludvík, Jiří - rozhovory 
 

1577)  CHAF 
Znojemsko má cédéčko s písněmi Renče / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 50 (8.12.2008), s. 4. 

dtto: 
ŠUF. Václav Renč zpívá o Znojemské zemi. Znojemsko. 9.12.2008, roč. 18, č. 50, s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - Renč, Jan Václav - CD - natáčení 
 
 
 

Ku l tura – d i vad lo : 
 
 

1578)  BERAN, Václav  
My jsme ti šašci z ochoty, kašpaři, cvoci a blázni, naivky, subrety, doroty... / Václav Beran. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 18, č. 18 (29.4.2008), s. 4. 
 Znojmo(Česko) - kultura - amatérské - divadlo - soubory - Divadelní spolek Rotunda - osobnosti - 
dramaturgové - Čapoun, Jiří 
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1579)  BE 
Zlatý Diviš bude ve sklepě / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 44 (27.10.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - Praha - kultura - divadlo - ALFREDVEDVOŘE - divadelní - ztvárnění - Prokop 
Diviš 
 
 
 

Ku l tura – f i lm: 
 
 

1580)  PETERKOVÁ, Ľuba 
Filmový klub má 25 let, býval jiný / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 4 (22.1.2008), 
s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - filmové kluby - kina - 25. výročí 
 

1581)  JP 
Gastronomický festival ve Znojmě již podesáté / jp. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18,  
č. 19 (23.1.2008), s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - festivaly - Znojemský hrozen - 10. ročník - 
přípravy 
 

1582)  DAK 
Organizátoři chystají jubilejní hrozen / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 27, (1.2.2008),s. 3.  
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - festivaly - Znojemský hrozen 2008 - 10. ročník - 
příprava 
 

1583)  CHAF 
Znojemský hrozen začne později / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 6 (4.2.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - festivaly - Znojemský hrozen 2008 - 10. ročník - 
přípravy 
 

1584)  JUREČKOVÁ, Barbora 
Znojemský herec Miroslav Hrabě v Troškově pohádce / Barbora Jurečková. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 8 (19.2.2008), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - osobnosti - herci - Hrabě, Miroslav 
 

1585)  MOŠTĚK, Mart in  
Kino uvede přenosy z New Yorku : dvě přestavení Metropolitní opery uvidí v dubnu diváci ve 
znojemském kině Svět / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 72 (26.3.2008),s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - kino Svět - opery - Metropolitní opera New York - přenosy 
 

1586)  BE 
Miroslav Hrabě: Herectví je hodně o náhodách a o štěstí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 11 (10.3.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - osobnosti - herci - Hrabě, Miroslav - rozhovory 
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1587)  RED 
Kdybych nebyla herečkou, založila bych si kavárnu / red. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 6, č. 13 (28.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - osobnosti - herečky - Schneiderová, Jitka - rozhovory 
 

1588)  TREK 
V kryptě louckého kláštera se natáčí Ďáblova lest / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 17 
(22.4.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - detektivní romány - filmy - natáčení - Loucký klášter - krypty 
 

1589)  HARTHOVÁ, Martina 
Bílých žraloků jsem se nikdy nebál : odvážný dokumentarista Steve Lichtag, který uvedl                
v Hadivadle premiéru nového filmu / Martina Harthová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 122 (26.5.2008), s. 26. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - osobnosti - cestovatelé - filmaři - Lichtag, Steve Loveček - 
rozhovory 
 

1590)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo plné festivalů : nejen vinobraní je neotřelá akce, která Znojmo rozezvučí na několik dní / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN1210-1168. -- Roč. 19, č. 138 (13.6.2008), s. 4, 
příl. Znojmo. 

dtto: 
SMO. Do Znojma se valí vlna festivalů. Znojemské noviny. 6.6.2008, roč. 6, č. 23, s. 2. - dtto: 
RED. Znojmo ovládnou festivaly. Znojemské listy. 3.7.2008, roč. 17, č. 13, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - hudba - festivaly - akce - Hudební festival Znojmo - Wake Up 
Fest Znojmo - Znojmo Jazz Fest - Znojemský hrozen - Burčákfest 2008 - pořádání 
 

1591)  MOŠTĚK, Mart in  
Grotesky otevřely jubilejní Znojemský hrozen / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 185 (8.8.2008), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Hrozen nabídne 145 snímků. Znojemský týden. 11.8.2008, roč. 8, č. 33, s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - festivaly - Znojemský hrozen 2008 - 10. ročník - 
výstavy - zahájení 
 

1592)  MOŠTĚK, Mart in  
Máme přihlášených na sto padesát pořadů : ředitel festivalu Znojemský hrozen Ladislav Jíša 
připravuje jubilejní ročník přehlídky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 190 (14.8.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - filmové - festivaly - gastronomie - Znojemský 
hrozen - 10. ročník - osobnosti - ředitelé - Jíša, Ladislav - rozhovory 
 

1593)  CHAF 
Ve Znojmě vzniká thriller s Lucií Vondráčkovou / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 32 (4.8.2008), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - thrillery (romány) - natáčení - osobnosti - herečky - 
Vondráčková, Lucie - rozhovory 
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1594)  BE 
Znojemský hrozen 2008 ohlašuje příchod / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 32 (4.8.2008), s. 3. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Znojemský hrozen klepe na dveře. Znojemsko. 19.8.2008, roč. 18, č. 34, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - festivaly - Znojemský hrozen 2008 - 10. ročník - 
výstavy - zahájení 
 

1595)  BE 
Znojemský hrozen se představí už podesáté / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 38 (15.9.2008), s. 7. 

dtto: 
VSM. Ve Znojmě startuje festival o gastronomii. Mladá fronta dnes. 16.9.2008, roč. 19, č. 218,   
s. 5, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - festivaly - Znojemský hrozen 2008 - 10. ročník - 
programy - zahájení 
 

1596)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Znojmo: Hrozen střídá vinobraní : Znojmo hostí jubilejní desátý ročník festivalu o gastronomii / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 218 
(16.9.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
EIS. Začíná Znojemský hrozen. Znojemsko. 16.9.2008, roč. 18, č. 38, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - festivaly - gastronomie - Znojemský hrozen 2008 
- 10. ročník - zahájení 
 

1597)  MIV 
Znojmo ožilo festivalem o gastronomii : přehlídky jsou věnované pořadům o vaření a jídle / miv, 
čtk. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 219 (17.9.2008), s. 12. 

dtto: 
MIV, TR. Znojemský hrozen čeká sommeliérská soutěž. Právo. 18.9.2008, roč. 18, č. 220, s. 4.  
MIV. Na Znojemském hroznu se hodnotí a také soutěží. Právo. 18.9.2008, roč. 18, č. 220, s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - televizní - rozhlasové - pořady - gastronomie - mezinárodní - 
festivaly - Znojemský hrozen - 10. ročník 
 

1598)  DF 
Gastronomické grotesky / df. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 15 (31.7.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Grotesky o jídle a pití na Slepičím trhu. Znojemské listy.14.8.2008, roč. 17, č. 16, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - festivaly - hudební - filmové - Znojemský hrozen 2008 - 
gastronomie - grotesky - Gastronomické grotesky - 9. ročník 
 

1599)  DUŠ 
Znojemský hrozen začíná po vinobraní / duš. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 18 (11.9.2008),  
s. 1. 

dtto: 
DUŠ. Jíša: Znojemský hrozen je pro odborníky i laickou veřejnost. Znojemské listy. 11.9.2008, 
roč. 17, č. 18, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - festivaly - gastronomie - Znojemský hrozen - 
konání - programy 
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1600)  MIV 
Hrozen patřil sommeliérům / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 221 (19.9.2008), 
s. 4. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Na znojemském festivalu už hledají vítěze. Právo. 19.9.2008, roč. 18, č. 221, s. 10. 
TR. Děti malovaly plné talíře. Právo. 19.9.2008, roč. 18, č. 221, s. 10. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - rozhlasové - televizní - pořady - gastronomie - mezinárodní - 
festivaly - Znojemský hrozen - 10. ročník 
 

1601)  TR 
Britský pořad Vař a hubni vyhrál ve Znojmě Grand Prix / tr. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 18, č. 222 (20.9.2008), s. 10. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Hrozen se loučil pestrým finále. Právo. 20.9.2008, roč. 18, č. 222, s. 12. 
BE, CHAF. Desátý Znojemský hrozen rozdal ceny. Znojemský týden. 22.9.2008, roč. 8, č. 39, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - filmové - televizní - pořady - gastronomie - mezinárodní - 
festivaly - Znojemský hrozen 2008 - 10. ročník - ceny - udělování 
 

1602)  SMOLA, Daniel  
Hrozen nadchl hlavně odborníky / Daniel Smola, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 222 (20.9.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
EIS. Skončil Znojemský hrozen. Znojemsko. 23.9.2008, roč. 18, č. 39, s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - filmové - televizní - pořady - gastronomie - mezinárodní - 
festivaly - Znojemský hrozen 2008 - 10. ročník - programy - shrnutí 
 

1603)  HANZAL, L ibor  
Sommeliéři z Přímětické soutěžili na Znojemském hroznu / Libor Hanzal. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 225 (24.9.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - filmové - televizní - pořady - gastronomie - Znojemský hrozen 
2008 - soutěže - sommeliéři - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická 
 

1604)  PETERKOVÁ, Ĺuba 
Filmovou nadějí je podruhé / Ĺuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 39 (23.9.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - studentské - filmy - Noc filmových nadějí - osobnosti - režiséři - 
Otruba, Jan 
 

1605)  PETERKOVÁ, Ĺuba 
Hraji většinou hajzlíky, usmívá se Mirek Hrabě : herec, co nepohrdne reklamou, holce slibuje hory 
doly, a u bazénu čeká na Salmu Hayek / Ĺuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 40 
(30.9.2008), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - osobnosti - herci - Hrabě, Miroslav - rozhovory 
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Ku l tura – tanec: 
 
 

1606)  STRAKOVÁ, Mar ie 
Znojemské Grácie se představují / Marie Straková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 121 (24.5.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - tanec - seniorky - taneční kroužky - Grácie 
 

1607)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Rada: tancovat naučím i úplné poleno / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 275 (24.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - tanec - výuka - osobnosti - taneční - mistři - Rada, Jaroslav 
 
 
 

Ško lstv í :  
 
 

1608)  MM 
Zápisy začnou šestadvacátého / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 5 (7.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - základní školy - zápisy - termíny - prvňáčci 
 

1609)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
K zápisům se chystají stovky dětí : více než tři sta dětí nastoupí v září do škol ve Znojmě a 
nejbližším okolí / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 16 (19.1.2008), s. 3. 

dtto: 
TREK. Začínají zápisy do prvních tříd. Znojemsko. 22.1.2008, roč. 18, č. 4, s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - základní školy - prvňáčci - zápisy - kapacity - naplnění - problémy 
 

1610)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Pro děti bude málo školek : rekordní počet narozených dětí za posledních deset let zaznamenala 
vloni znojemská porodnice / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 6, č. 3 (18.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - mateřské školy - školky - volná místa - nedostatek 
 

1611)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Ohrožené školy otevřou i v září : letos přišlo k zápisům do šesti základních škol ve Znojmě a okolí 
téměř čtyři sta dětí / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 28, (2.2.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - základní školy - zápisy - prvňáčci - nárůst - ZŠ JUDr. Josefa Mareše - 
rekordy - ZŠ Konice - ZŠ Mramotice - zachování 
 

1612)  HANZAL, L ibor  
Sommelierská soutěž Těšínská karafa 2008 / Libor Hanzal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 37 (13.2.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - Český Těšín - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSDPřímětická - 
sommeliéři - soutěže - Těšínská karafa 2008 - úspěchy 
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1613)  SPA 
Ohrožené školy v září otevřou / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 39 (15.2.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - základní školy - prvňáčci - nárůst - školy - limity - splnění 
 

1614)  JM 
Budou ze Znojma vycházet inženýři ekonomie? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 7 (11.2.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - magisterské studium 
- akreditace - schválení 
 

1615)  MM 
Studenti získají novou učebnu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 40 (16.2.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - posluchárny - 
knihovny - Loucká ul. - budování 
 

1616)  MOŠTĚK, Mart in  
Střední školy: první přihlášky : žáci mají poslední měsíc na podání přihlášek na střední školy / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 42 (19.2.2008), 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - přihlášky - studenti - podání 
 

1617)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Besedy o drogách končí. Pro peníze / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 45 (22.2.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - základní školy - střední školy - besedy - zrušení - finance - nedostatek 
- Netopeer 
 

1618)  MM 
První studenti se chystají na bakaláře / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
6, č. 8 (22.2.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - státnice - přípravy 
 

1619)  ŠIP 
Znojemské školy bodují v ekologické oblasti / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 4 
(28.2.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - ekologická - výchova - projekty - soutěže - ocenění 
 

1620)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Středním školám ubývá studentů / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 60 (11.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - studium - studenti - přihlášky - pokles 
 

1621)  CHODĚROVÁ, Monika 
Truhlář roku / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, 
č. 67 (19.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - Střední odbor. učiliště Uhelná - soutěže - Truhlář roku - 1. ročník 
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1622)  GROSSMANN, David  
Učitelé oslavují na úkor výuky : většina znojemských škol má dnes zavřeno. Slaví den učitelů / 
David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 74 
(28.3.2008), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - školství - Den učitelů - oslavy - ředitelské volno 
 

1623)  GROSSMANN, David  
Volno na Den učitelů bylo nezákonné : pedagogové ze Znojemska včera dopoledne slavili Den 
učitelů / David Grossmann, Daniel Smola. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 75 (29.3.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - Den učitelů - oslavy - žáci - ředitelské volno - nezákonnost 
 

1624)  EISENBRUK, Jiř í  
Znojemské mateřinky bez problémů / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 12 
(18.3.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - školství - mateřské - školy - volná - místa 
 

1625)  KEREMIDSKÝ, Mar ian 
Míst v mateřských školách je zatím dostatek / Marian Keremidský. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 
17, č. 7 (10.4.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - mateřské - školy - školky - volná místa 

 
1626)  HANZAL, L ibor  
SOU a SOŠ Přímětická přivítala hosty z Finska / Libor Hanzal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 97 (24.4.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - návštěvy - Finsko - 
spolupráce 
 

1627)  STURMHOEFELOVÁ, Mar ie 
Zdravotníci ze Znojma si užili pobyt v Holandsku / Marie Sturmhoefelová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 112 (14.5.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - Harderwijk - školství - střední školy - Střední zdravotnická škola - VOŠZ - 
Landstede - studenti - výměnné pobyty 
 

1628)  CHODĚROVÁ, Monika 
Sedmnáct set žáků zkusilo přijímací zkoušky : nejvíce žáků odmítla gymnázia a obchodní akademie 
/ Monika Choděrová, David Grossmann. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6,    
č. 17 (25.4.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - přijímací - zkoušky - přehledy 
 

1629)  JM 
Ve Znojmě je 269 volných míst na středních školách / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 19 (5.5.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - volná - místa - přehledy 
 

1630)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Většina škol a školek bude stávkovat : v pondělí budou na Znojemsku stávkovat učitelé a 
zaměstnanci všech školských zařízení / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 131 (5.6.2008), s. 3. 
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dtto: 
STRNADOVÁ, Tereza. Stávka zavře tisíc škol. Mladá fronta dnes. 6.6.2008, roč. 19, č. 132, s. 1, 
Jižní Morava. 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Stávka:dnes neučí každá druhá škola. 9.6.2008, roč. 19, č. 134, s. 3. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - školství - základní školy - mateřské školy - situace - 
učitelé - zaměstnanci - stávky 
 

1631)  DAK 
Znojmo zažije první bakalářské zkoušky / dak, smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 140 (16.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké - školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - bakalářské studium 
- státní - zkoušky 
 

1632)  SMOLA, Daniel  
První vysokoškoláci složili státní zkoušky : po třech letech studia na jediné znojemské škole 
skládali první vysokoškoláci státní závěrečné zkoušky z ekonomie / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 141 (17.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - bakalářské studium - 
státní zkoušky - tituly 
 

1633)  SMOLA, Vojtěch 
Jen dva vysokoškoláci budou opakovat bakalářskou zkoušku / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 143 (19.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - bakalářské zkoušky 
 

1634)  JM 
Zdravotničtí asistenti maturují letos poprvé / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 22 (26.5.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - zdravotnické - školy - Střední zdravotnická škola - zdravotní 
- asistenti - maturity 
 

1635)  MOŠTĚK, Mart in  
Mateřské školky: rekordní zápisy / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 6, č. 22 (30.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - mateřské - školy - školky - děti - zápisy - kapacity - naplnění - 
statistiky 
 

1636)  JM 
Profesor Černošek chemické pokusy ve Znojmě přežil / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 23 (2.6.2008), s. 4. 

dtto: 
TREK. Z žáka profesor. Znojemsko. 3.6.2008, roč. 18, č. 23, s. 1. 
Znojmo (Česko) - Pardubice (Česko) - školství - vysoké školy - osobnosti - Černošek, Zdeněk - 
profesoři - jmenování 
 

1637)  SMOLA, Daniel  
První vysokoškoláci dostali diplomy / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 157 (7.7.2008), s. 3. 

dtto: 
Š. První promoce ve Znojmě. Znojemsko. 8.7.2008, roč. 18, č. 28, s. 3. 
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Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - absolventi - bakaláři 
- promoce 
 

1638)  VYSOKÁ 
Vysoká škola ve Znojmě má první bakaláře. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 159 (9.7.2008), s. 5, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - charakteristika - 
obory - perspektivy - osobnosti - prorektoři - Štohl, Pavel - rozhovory 
 

1639)  EIS 
Karolína Lukášová vypálila rybník rakouským hotelovkám / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 24 
(10.6.2008), s. 1. 

dtto: 
EIS. Pro lepší uplatnění. Znojemsko. 17.6.2008, roč. 18, č. 25, s. 4. 
Znojmo (Česko) - Retz - školství - hotelové - školy - barmani - gastronomie - soutěže - Lukášová, 
Karolína 
 

1640)  SOL 
Znojemská mateřinka se rozšiřovala už třikrát / sol. -- In: Mladá frontadnes. -- ISSN 1210-1168. 
-- Roč. 19, č. 193 (18.8.2008), s. 3, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - školství - mateřské - školy - školky - kapacity - navýšení 
 

1641)  HANZAL, L ibor  
Studenti SOU a SOŠ Přímětická sbírají zkušenosti na ostrově Rhodos / Libor Hanzal. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 195 (20.8.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - Rhodos, ostrov (Řecko) - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD 
Přímětická - studenti - gastronomie - odborné - praxe 
 

1642)  MCH 
Školka na Dělnické přijme více dětí / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 201 (27.8.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - mateřské školy - školky - ul. Dělnická - opravy - kapacity - navýšení 
 

1643)  STLBA 
Z každého pařezu Merkura nevyřežeš : škola na Václavském náměstí ve Znojmě slaví 115. 
narozeniny / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 8, č. 26 (23.6.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - ZŠ Václavské nám. - 115. výročí - založení 
 

1644)  EIS 
Kapacitu mateřských škol je nutné zvýšit / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 32 (5.8.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - mateřské - školy - školky - kapacity - navýšení 
 

1645)  JM 
Otevřeli logopedickou třídu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 37 (8.9.2008), s. 3. 

dtto: 
TREK. Logopedická třída na Holandské. Znojemsko. 9.9.2008, roč. 18, č. 37, s. 4. 
Znojmo (Česko) - školství - mateřské - školy - školky - logopedické - třídy - logopedie - otevření - 
Holandská ul. 
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1646)  JM 
Učí se podle cambridgské university / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 37 (8.9.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše - výuka - inovace 
 

1647)  JM 
Školu odchod šesti pedagogů nepoznamenal / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 38 (15.9.2008), s. 4. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Nezlobím se na kritiky, ale je dobře, že jsou pryč, říká Vladimír Holík, ředitel 
školy, jemuž odešlo sedm učitelů. Znojemsko. 9.9.2008, roč. 18, č. 37, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - gymnázia - Gymnázium a Střední odborná škola 
pedagogická ve Znojmě - pedagogové - nespokojenost - výpovědi 
 

1648)  IŠ 
Škola dosáhla na evropské peníze / iš, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 38 (15.9.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - ZŠ nám. Republiky - investiční - programy - 
Regionální operační program Jihovýchod - schválení 
 

1649)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Vysoká škola má 740 nových studentů / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 229 (29.9.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - výuka - zahájení - 
imatrikulace 
 

1650)  ZÁVACKÁ, Irena 
Hřiště se křtilo potem, slzami a míchanými nápoji : moderní sportovní hřiště je snem každé školy... 
/ Irena Závacká. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 235 
(6.10.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - sportovní - hřiště - 
otevření 
 

1651)  TIK 
Za psychologií na vysokou ekonomickou do Znojma / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 40 
(30.9.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké - školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - kurzy - psychologie 
- pořádání - lektoři - Urban, Jindřich - rozhovory 
 

1652)  PACOLOVÁ, Jaroslava 
Studenti SOU a SOŠ Přímětická zakládají svou firmu / Jaroslava Pacolová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 250 (23.10.2008), s. 8. 

dtto: 
PACOLOVÁ, Jaroslava. Studenti SOU a SOŠ Přímětická zakládají firmu. Znojemské listy. 
23.10.2008, roč. 17, č. 21, s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - mezinárodní - 
vzdělávací - programy - Junior Achievement - studenti - zapojení 
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1653)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Předškoláci se budou učit německy : ve Znojmě by díky projektu dvojjazyčné školky mohli brzy 
čeští i rakouští předškoláci ovládat základy obou jazyků / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 43 (24.10.2008), s. 5 
Znojmo (Česko) - školství - mateřské - školy - projekty - dvojjazyčné - školky - zájem - zjišťování 
 

1654)  JAP 
Studenti SOU a SOŠ Přímětická zakládají svou firmu / jap. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 44 (27.10.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - mezinárodní - 
vzdělávací programy - Junior Achievement - studenti - zapojení 
 

1655)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Štohl: Do Harvartu pozveme i Špotákovou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 257, (1.11.2008), s. 3.  
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - vysokoškolské kluby 
- Harvart - programy - hosté – plány 
 

1656)  SPA 
Střední školy lákají budoucí žáky / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 261 (6.11.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - prezentace škol - Střední zemědělská škola - SOU 
Dvořákova - 13. ročník 
 

1657)  DUŠ 
Holandská je největší školkou na Znojemsku / duš. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 21 
(23.10.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - mateřské - školy - školky - MŠ Holandská - nové - prostory - výstavba 
 

1658)  KOUDELA, Frant išek 
Mladí sommeliéři z Přímětické na mistrovství České republiky / František Koudela. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 273 (21.11.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - školství - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - sommeliéři - mistrovství sommeliérů 
ČR - Trophée Bohemia Sekt - Sommelier ČR 2008 - 11. ročník - účast - úspěchy 
 

1659)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Číšníci vyhráli prestižní soutěž / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 275 (24.11.2008), s. 3. 

dtto: 
TREK. Zlatí číšníci z Přímětické. Znojemsko. 2.12.2008, roč. 18, č. 49, s. 5. 
Znojmo (Česko) - Bratislava - školství - střední - školy - číšníci - kuchaři - mezinárodní - soutěže - 
Európa bez hraníc - vítězství 
 

1660)  NOVOTNÁ, I.  
Ve Znojmě otevřeno Dys-centrum pro děti s poruchami učení / I. Novotná. -- In: 
Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 2, č. 11 (14.11.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - školství - poruchy - učení - Dys-centrum o.s. - otevření - Bezručova ul. 
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1661)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Škola v parku má ustoupit amfiteátru : znojemská radnice zvažuje demolici budovy Základní školy 
náměstí Republiky v Dolním parku / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 277(26.11.2008), s. 3 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - nám. Republiky - budovy - demolice - nesouhlas 
 

1662)  SPA 
Žáci uspěli v soutěži cukrářských výrobků / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 284 (4.12.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - Střední odborná škola - Dvořákova ul. - cukráři - 
potravinářské - soutěže - Chuť Jižní Moravy - úspěch 
 

1663)  CHAF 
Studenti z Přímětické byli na stáži v Německu / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 49 (1.12.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - stáže - Německo 
 

1664)  CHAF 
Studenti Obchodní akademie zkoušeli život v Norsku / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 51-52 (15.12.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - Obchodní akademie - studenti - projekty - zahraniční 
- studia - Norsko 
 

1665)  PI 
SOU a SOŠ Přímětická je čerstvým držitelem Certifikátu norem ISO / PI. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 52 (23.12.2008), s. 4. 

dtto: 
SOU a SOŠ Přímětická je čerstvým držitelem Certifikátu norem ISO. Znojemský týden. 
29.12.2008, roč. 9, č. 1, s. 13. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - certifikáty - normy 
ISO - držitelé 
 
 
 

Zájmová č i nnost: 
 
 

1666)  CHODĚROVÁ, Monika 
Šnajdar: Zabavit děti je čím dál těžší / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 17 (21.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - Dům dětí a mládeže Znojmo - osobnosti - ředitelé - Šnajdar, 
Miroslav - zkušenosti 
 

1667)  DAK 
Za Welzlem jezdíme v mrazu / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 39 (15.2.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - motorkáři - Spanilé jízdy za cestovatelem Janem Eskymo 
Welzlem - Welzl, Jan Eskymo 
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1668)  EIS 
Životním osudem Stanislava Duška zůstávají poštovní známky / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18,  
č. 9 (26.2.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - filatelie - osobnosti - filatelisté - Dušek, Stanislav - 
životopisy 
 

1669)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Jednorukých banditů ve městě ubylo : ve Znojmě je méně výherních automatů / Sylva Pavlačková. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 52 (1.3.2008), s. 3 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - výherní automaty - videoterminály - provoz - omezení 
 

1670)  MM 
Děti malovaly policisty, ti je za to včera odměnili / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 92 (18.4.2008), s. 3. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Luba. Úspěšní malíři stříleli z policejních laserových pistolí. Znojemsko. 22.4.2008, 
roč. 18, č. 17, s. 5. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - děti - výtvarné - soutěže - Policie ČR - ocenění 
 

1671)  MM 
Znojmo se na dvě noci stane metropolí Světa zlodějů / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 95 (22.4.2008), s. 3. 

dtto: 
VSM. Znojmem se potulují tajemní hráči. Mladá fronta dnes. 3.5.2008, roč. 19, č. 104, s. 2, Jižní 
Morava. 
BE. Noční Znojmo se promění ve Svět zlodějů. Znojemský týden. 28.4.2008, roč. 8, č. 18, s. 7. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - hry - živé hry v terénu - Svět zlodějů - LARP 
 

1672)  CHODĚROVÁ, Monika 
Kubíková: Patchwork je hlavně o fantazii / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 109 (10.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - patchwork - Patchworkový klub 
 

1673)  PETERKOVÁ, Ľuba 
Do starého města vtrhnou vrazi zloději a chátra všeho druhu / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. 
-- Roč. 18, č. 18 (29.4.2008), s. 1. 

dtto: 
DUŠ. Město se přeneslo do Světa zlodějů. Znojemské listy. 9.5.2008, roč. 17, č. 9, s. 1. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - hry - živé hry v terénu - Svět zlodějů - LARP 
 

1674)  TREK 
Znojmo bylo plné vrahů a zlodějů / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 19 (6.5.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - hry - živé hry v terénu - Svět zlodějů - LARP 
 

1675)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Molíková: V kožichu v letní Číně / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 177 (30.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Hongkong - zájmová činnost - modeling - osobnosti - modelky - Molíková, Ivana 
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1676)  JM 
Filatelisty ze Znojma čeká světová výstava známek / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 29 (14.7.2008), s. 6. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - filatelie - filatelisté - Klub mladých filatelistů F. Horniaka - 
světové - výstavy - účast 
 

1677)  SPA 
Ve sbírce má exkluzivní Řád krve / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 226 (25.9.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - sběratelství - odznaky - medaile - 2. světová válka - osobnosti 
- sběratelé - Bláha, Hynek 
 

1678)  VSM 
Výstava představí modely vlaků / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 
296 (18.12.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - modelářství - vlaky - modely - výstavy - Dům umění - 
Masarykovo náměstí 
 
 
 

Sport: 
 
 

1679)  MM 
Začali s malou kopanou / mm. -- In: Rovnost. -- Roč. 12, č. 233 (7.10.2002), s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - malá kopaná - oddíly - ZŠ Vídeňská - založení 
 

1680)  KSG 
Medailový gymnastický rok 2007 / KSG. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 1 (2.1.2008), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - gymnastika - statistiky - přehledy - 2007 
 

1681)  SMO 
Veřejné kluziště: stovky lidí denně / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 4 (5.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - bruslení - kluziště - návštěvnost - zvyšování 
 

1682)  SMOLA, Daniel  
Fotbalistům skončila dovolená : hráči 1. SC Znojmo zahájili včera odpoledne zimní část přípravy 
před druhou půlkou soutěže / Daniel Smola, Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 6 (8.1.2008), s. 24. 
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - 1. SC Znojmo - zimní příprava 
 

1683)  ŽENATÝ, Kryštof 
Orli se propadli na jedenácté místo : znojemští hokejisté prohráli důležitý zápas na ledě Pardubic 
/ Kryštof Ženatý. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 11 
(14.1.2007), s. 22. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - play off - postup - body - 
ztráta 
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1684)  STLBA 
Předvánoční dárek radnice občanům / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 1 (2008), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - bruslení - venkovní - kluziště - otevření 
 

1685)  VSM 
Znojemské kluziště praská ve švech / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 12 (15.1.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - bruslení - venkovní - kluziště - provoz - veřejnost - zájem 
 

1686)  STLBA 
Stovky lidí bruslí denně venku / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585R -- roč. 8, č. 3 (14.1.2008), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - venkovní - kluziště - otevření 

 
1687)  MEITNER, Zdeněk 
Orli věří loňskému scénáři : hokejisté Znojma ztrácejí na desátou příčku čtyři body / Zdeněk 
Meitner. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 24 (29.1.2008), s. 7, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - průběh - vyhlídky 
 

1688)  MOŠTĚK, Mart in  
Místo skleníků bude sportoviště : soukromý zájemce předložil záměr přebudování zdevastovaného 
zahradnictví na řadu sportovišť / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 25 (30.1.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sport - sportovní - hřiště - haly - vybudování - zahradnictví - zrušení 
 

1689)  HLADÍKOVÁ, Kateř ina 
Znojemský nadšenec na běžkách : rekreační sportovec Luděk Gross reprezentuje město Znojmo 
na běžkách v seniorské kategorii / Kateřina Hladíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 26 (31.1.2008), s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - běh na lyžích - senioři - reprezentace - osobnosti- sportovci - 
pedagogové - Gross, Luděk - rozhovory 
 

1690)  ALUŠ 
Melichárek zaplaval český rekord! / aluš. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 5 (29.1.2008), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - plavci - Melichárek, Tomáš - Mistrovství ČR - rekordy 
 

1691)  AND 
Melichárek zlomil český rekord na pět kilometrů / and, la. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 27 (1.2.2008), s. 23. 
Znojmo (Česko) - sport - dálkové plavání - Mistrovství ČR - osobnosti - plavci - Melichárek, Tomáš 
- rekordy - umístění 

 
1692)  MEITNER, Zdeněk 
Orli jsou play-off na dosah : znojemští hokejisté zdolali Kladno 3:2 a na desáté místo už ztrácejí 
jediný bod / Zdeněk Meitner. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 29 
(4.2.2008), s. 10, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - play off - zápasy - body 
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1693)  MM 
Skleníky nahradí sportoviště / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 5 
(1.2.2008), s. 1. 

dtto: 
VSM. Ve Znojmě se chystá velký sportovní areál. Mladá fronta dnes. 9.2.2008, roč. 19, č. 34, s. 2, 
Jižní Morava. 
 Znojmo (Česko) - sport - sportovní - areály - hřiště - výstavba - zahradnictví - zrušení 
 

1694)  ANDRLE, Martin  
Florbalisté si pojistili první místo : znojemští florbalisté si, díky dvěma výhrám, zajistili první 
místo a do play-off tak půjdou jako favorité / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 36 (12.2.2008), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - florbal - TJ VHS Znojmo - play off - postup 

 
1695)  MEITNER, Zdeněk 
Orli proklouzli do předkola : Znojmo vyhrálo pošesté v řadě / Zdeněk Meitner. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 41 (18.2.2008), s. 6, Jižní Morava. 

dtto: 
FOLK, Čestmír. Znojmo dokonalo zázrak a je v play off. Právo. 19.2.2008, roč. 18, č. 42, s. 24. 
MEITNER, Zdeněk. Orli předvedli zázrak v praxi. Mladá fronta dnes. 19.2.2008, roč. 19, č. 42,    
s. 8, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - play off - předkolo – účast 
 

1696)  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Plavci si v Africe vařili sami : znojemské plavce čeká po soustředění Český pohár a mistrovství 
republiky / Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,    
č. 40 (16.2.2008), s. 23. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - Rubáček, Michal - 
trenéři - Kyněra, Jiří - soustředění - Jihoafrická republika 
 

1697)  STLBA 
Orli i v okleštěné sestavě rázně vykročili k play off : v klíčových zápasech sezóny podržel Znojmo 
skvěle chytající Kameš / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 8, č. 8 (18.2.2008), s. 15, 16. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - play off - předkolo - účast 

 
1698)  JUREČKOVÁ, Barbora 
Bojovnost Orlům zajistila účast v předkole play-off / Barbora Jurečková. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 8 (19.2.2008), s. 1, 15. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - play off - předkolo - účast 
 

1699)  ZME 
Zůstane extraliga ve Znojmě? / zme. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19,      
č. 46 (23.2.2008), s. 1, 3, Jižní Morava. 

dtto: 
JUR. Extraliga ve Znojmě s otazníkem. Znojemsko. 4.3.2008, roč. 18, č. 10, s. 1. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - play off - zachování 
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1700)  ANDRLE, Martin  
Rubáček je druhý nejlepší plavec ČR : Michal Rubáček skončil druhý v anketě o nejlepšího plavce 
ČR. Svoboda zase ovládl český pohár / Martin Andrle, Jaroslav Šula. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 49 (27.2.2008), s. 20. 

dtto: 
LA, AND. Rubáček se dostal na bednu. Znojemské noviny. 29.2.2008, roč. 6, č. 9, s. 8. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - Svoboda, Květoslav - 
ankety - Nejlepší plavec ČR - 2007 - umístění 
 

1701)  ŽENATÝ, Kryštof 
Orli končí, v předkole nestačili na Třinec : znojemští hokejisté mají po sezoně, nezvládli ani třetí 
utkání v play-off / Kryštof Ženatý. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 50 (28.2.2008), s. 15. 

dtto: 
STLBA. Vzlétnout do čtvrtfinále se Orlům nepodařilo. Znojemský týden. 3.3.2008, roč. 8, č. 10,  
s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - sezona - extraliga - play off - ukončení 

 
1702)  LID 
Rubáček druhým nejlepším plavcem republiky za rok 2007, Svoboda vítěz Českého poháru / LiD. -- 
In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 9 (26.2.2008), s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - plavci - Rubáček, Michal - Svoboda, Květoslav - soutěže - 
výsledky - vyhlášení 

 
1703)  PUNČOCHÁŘ, Jiř í  
Odchod? Sám nevím, co bude : šéf znojemských hokejistů Jaroslav Vlasák se rozhodne zhruba do 
měsíce, zda klub prodá / Jiří Punčochář. -- In: Sport. -- ISSN 1210-8383. -- Roč. 56, č. 51 
(29.2.2008), s. 10. 

dtto: 
FOLK, Čestmír. Orli do čtvrtfinále neproklouzli. Právo. 29.2.2008, roč. 18, č. 51, s. 13. 
ŽENATÝ, Kryštof. Poslední sezona? To ukáže až čas. Rovnost-Znojemský deník. 29.2.2008, roč. 
19, č. 51, s. 23. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - kluby - existence - 
osobnosti - Vlasák, Jaroslav - rozhovory 
 

1704)  ANDRLE, Martin  
Taekwon-Do dovezlo osm medailí / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 52 (1.3.2008), s. 21. 
Znojmo (Česko) - sport - bojové sporty - Taekwon-Do - mezinárodní - turnaje - Taekwon-Do I. T. 
F. So-San - úspěchy 
 

1705)  ANDRLE, Martin  
Korfbalisté potvrdili roli favorita / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 54 (4.3.2008), s. 19. 
Znojmo (Česko) - sport - korfbal - extraliga - Modří sloni - pozice 

 
1706)  ANDRLE, Martin  
Svoboda s Rubáčkem míří na ME : Svoboda splnil limit na na mistrovství Evropy už před čtrnácti 
dny, Rubáček dostal divokou kartu / Martin Andrle, Jaroslav Šula. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 55 (5.3.2008), s. 19. 
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dtto: 
JŠ. Svoboda a Rubáček na ME. Znojemský týden. 3.3.2008, roč. 8, č. 10, s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - Rubáček, Michal - 
mistrovství Evropy - limity - splnění 

 
1707)  JŠ 
Nejlepší plavci ČR 2007 / jš. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 8, č. 9 (25.2.2008), s. 14. 
Praha - Znojmo (Česko) - sport - plavání - plavci - Rubáček, Michal - Svoboda, Květoslav - ocenění 
- Český svaz plaveckých sportů 
 

1708)  PEŠTA, Jaroslav  
Plavci jedou na šampionát a na medaile nemyslí / Jaroslav Pešta. -- In: Hospodářské noviny. -- 
ISSN 0862-9587 -- Roč. 52, č. 52 (13.3.2008), s. 11. 

dtto: 
Plavci jedou na ME překvapit. Sport. 13.3.2008, roč. 56, č. 62, s. 15. 
ANDRLE, Martin. Plavci míří do Eindhovenu. Rovnost - Znojemský deník. 14.3.2008, roč. 19, č. 63, 
s. 21. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - plavci - Svoboda, Květoslav - Rubáček, Michal - Mistrovství 
Evropy 

 
1709)  HH 
Trenér Sýkora končí ve Znojmě! / hh. -- In: Sport. -- ISSN 1210-8383 -- Roč. 56, č. 63 
(14.3.2008), s. 14. 

dtto: 
ČTK. Zůstane extraliga ve Znojmě? Lidové noviny.14.3.2008, roč. 21, č. 63, s. 22. 
ČTK. Ve Znojmě skončili trenéři, o extralize bude jasno brzy. Mladá fronta dnes. 14.3.2008, roč. 
19, č. 63, s. 8, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - osobnosti - trenéři - Sýkora, Václav - 
odchod 

 
1710)  ŽENATÝ, Kryštof 
Sýkora ve Znojmě končí. Předpokládal to : trenérovi Znojemských orlů Václavu Sýkorovi skončila 
po sezoně smlouva, o další spolupráci s vedením klubu ani nejednal / Kryštof Ženatý. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 63 (14.3.2008), s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - osobnosti - trenéři - Sýkora, Václav - 
odchod - rozhovory 
 

1711)  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Chtěl bych zlomit svá osobní maxima : plavec Květoslav Svoboda od sebe čeká hodně / Tereza 
Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 63 (14.3.2008),       
s. 21.  
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - rozhovory 
 

1712)  ALUŠ 
Šest mistrovských titulů pro znojemské plavce / aluš. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 10 
(4.3.2008), s. 16. 
Pardubice (Česko) - Znojmo (Česko) - sport - plavání - Mistrovství ČR - kvalifikace - plavci - 
Rubáček, Michal - Svoboda, Květoslav 
 



   Znojemsko v tisku 2008 
 

 

239 

 

1713)  ZME 
Znojmo s Hořavou nejedná, o extralize stále není jasno / zme. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 19, č. 67 (19.3.2008), s. 8, Jižní Morava. 

dtto: 
MICHÁLEK, Tomáš. Hořava končí v Plzni. Na Znojmo nemyslí. Rovnost-Znojemský deník. 
19.3.2008, roč. 19, č. 67, s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - jednání - spekulace 
 

1714)  SMOLA, Vojtěch 
Ráj sportu a kongresů naláká Znojmu turisty / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 19, č. 69 (21.3.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Sportovní areál vyroste do roka. Znojemské noviny. 21.3.2008, roč. 6, č. 12, s. 1,4. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - areály - kongresové centrum - sport - rekreace - ubytování - 
výstavba 

 
1715)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Neptun získal bývalou vodárnu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 69 (21.3.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Neptun oživí vodárnu pod přehradou. Znojemský týden. 31.3.2008, roč. 8, č. 14, s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - vodáctví - Vodácký oddíl Neptun - klubovny - vybudování - vodárny 
 

1716)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Znojmo dá miliony na sport : znojemská radnice dá sportovcům tři miliony / Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 70 (22.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sport - sportovní - oddíly - finance - přidělování - Městský úřad Znojmo 
 

1717)  ANDRLE, Martin  
Florbalisté Znojma slaví postup : znojemští florbalisté v Pelhřimově vyhráli 5:2 a probojovali se do 
finále první ligy / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, 
č. 71 (25.3.2008), s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - florbal - florbalisté - TJ VHS Znojmo - finále - postupy 
 

1718)  ZEK 
O Znojmu se rozhodne už dnes / zek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 73 (27.3.2008), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - jednání - rozhodnutí 

 
1719)  HLADÍKOVÁ, Kateř ina 
Plavci se chystají na olympiádu : Květoslav Svoboda společně s Michalem Rubáčkem se pomalu 
začínají chystat na olympiádu v Pekingu / Kateřina Hladíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 73 (27.3.2008), s. 17. 

dtto: 
JŠ. Znojemští plavci míří na Evropu bojovat o olympijské limity. Znojemský týden. 17.3.2008, roč. 
8, č. 12, s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - plavci - Rubáček, Michal - Svoboda, Květoslav - olympiády - 
Peking (Čína) - přípravy 
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1720)  RZ 
125 let od založení tělocvičné jednoty Sokol Znojmo / rz. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 11 
(11.3.2008), s. 13. 
Znojmo (Česko) - sport - tělovýchova - Tělovýchovná jednota Sokol - 125. výročí - historie - 
vzpomínky 
 

1721)  STLBA 
Znojemští orli - sezóna 2007/2008 : v deváté extraligové sezóně skončili Orli desátí / stlba. -- 
In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 11 
(10.3.2008), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - 2007/2008 - hodnocení 

 
1722)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Fanoušci jásají: extraliga zůstává : majitel Znojemských orlů Jaroslav Vlasák včera oznámil, že 
extraliga se ze Znojma zatím nestěhuje / Dalibor Krutiš, Kryštof Ženatý. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 74 (28.3.2008), s. 3. 

dtto: 
ŽENATÝ, Kryštof. Je to jasné. Extraliga ve Znojmě zůstává. Rovnost-Znojemský deník. 
28.3.2008, roč. 19, č. 74, s.17. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - 10. sezona - účast - 
zajištění 

 
1723)  ANDRLE, Martin  
Žáci 1. SC Znojmo chystají hon na Spartu Brno / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 75 (29.3.2008), s. 21. 
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - kopaná - 1. SC Znojmo - žáci - sezona - zahájení 

 
1724)  SPOUSTOVÁ, Dana 
Fenomenální úspěch aerobiku / Dana Spoustová. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 12 (18.3.2008),    
s. 1 
Znojmo (Česko) - Zlín - sport - aerobik - mezinárodní - soutěže - úspěchy - SK Aerobic 
Professional Znojmo 
 

1725)  ALUŠ 
Dnes zahajuje plavecké mistrovství Evropy! / aluš. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 12 (18.3.2008), 
s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - plavci - Rubáček, Michal - Svoboda, Květoslav - mistrovství 
Evropy - účast 
 

1726)  JUREČKOVÁ, Barbora 
Prezident Znojemských orlů Jaroslav Vlasák: Hokej není laciná záležitost / Barbora Jurečková. -- 
In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 12 (18.3.2008), s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - osobnosti - Vlasák, Jaroslav - 
rozhovory 

 
1727)  ANDRLE, Martin  
Florbalisté vybojovali extraligu : znojemští florbalisté dokázali v Praze dvakrát porazit Spartu a 
postoupit tak do nejvyšší soutěže / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 83 (8.4.2008), s. 19. 
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dtto: 
STLBA. Florbalisté mají extraligu. Znojemský týden. 7.4.2008, roč. 8, č. 15, s. 15. 
LID. Znojemští florbalisté vybojovali extraligu! Znojemsko. 8.4.2008, roč. 18, č. 15, s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - florbal - TJ VHS Znojmo - extraliga - postup 
 

1728)  STŘECHA,  František 
Na Jarošově ulici vyroste hotel a sportovní centrum / František Střecha. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 13 (25.3.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠUF. Proluku zaplní hotel a sportovní centrum. Znojemsko. 26.3.2008, roč. 18, č. 13, s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - sportovní - kongresová - centra - Jarošova ul. - výstavba 

 
ALUŠ 

Rubáček se nominoval na olympijské hry! / aluš. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 13 (26.3.2008),    
s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - plavci - Rubáček, Michal - Olympijské hry – nominace 
 

1729)  ŽENATÝ, Kryštof 
Potvrzeno: Orly povede Rulík : znojemští hokejisté znají jméno nového kouče / Kryštof Ženatý. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 85 (10.4.2008), s. 14. 

dtto: 
ČFO. Rulík podepíše na rok. Právo. 11.4.2008, roč. 18, č. 86, s. 14. 
MICHÁLEK, Tomáš. Tvrdá příprava? Média přehánějí. Rovnost-Znojemský deník. 11.4.2008, roč. 
19, č. 86, s. 23. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - osobnosti - trenéři - Rulík, Radim 

 
1730)  DUŠ 
Ve Znojmě roste sportovní a kongresové centrum / duš. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 6 
(27.3.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - sportovní - kongresová - centra - výstavba - Jarošova ul. 
 

1731)  CHAF 
Extraliga ve Znojmě zůstává / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 14 (31.3.2008), s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - účast - zajištění 
 

1732)  JUREČKOVÁ, Barbora 
Extraliga zůstává, jméno trenéra zatím tajemstvím / Barbora Jurečková. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 14 (1.4.2008), s. 1, 16. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - účast - zajištění 

 
1733)  MEITNER, Zdeněk 
Do Znojma už se těším : nového trenéra Radima Rulíka přilákala k Orlům atmosféra v klubu a také 
osobnost Jiřího Dopity / Zdeněk Meitner. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 90 (16.4.2008), s. 8, Jižní Morava. 

dtto: 
STLBA. Orly převezme Radim Rulík. Znojemský týden. 14.4.2008, roč. 8, č. 16, s. 16. 
JUR. Orly povede Rulík. Znojemsko. 15.4.2008, roč. 18, č. 16, s. 1, 16. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - osobnosti - trenéři - Rulík, Radim - 
rozhovory 
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1734)  ANDERLE, Martin  
Střešovický sniper opět slavil : znojemský rodák Milan Fridrich se střešovickým Tatranem opět 
vyhrál florbalovou extraligu / Martin Anderle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 98 (25.4.2008), s. 21. 
Znojmo (Česko) - sport - florbal - Tatran Střešovice - extraliga - vítězství - tituly - osobnosti - 
Fridrich, Milan 
 

1735)  SMOLA, Daniel  
Chceme přilákat víc fanoušků na stadion : "Budeme rádi, když v průměru přijde tři tisíce fanoušků" 
/ Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 103 
(2.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - zápasy - fanoušci - přilákání 
- akce 

 
1736)  ŠULA, Jaroslav  
Znojemští plavci ve Vídni dokázali vzít vítr z plachet téměř všem soupeřům / Jaroslav Šula, 
Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 104 
(3.5.2008), s. 20. 

dtto: 
JŠ. Rubáček třikrát zlatý. Znojemský týden. 28.4.2008, roč. 8, č. 18, s. 14. 
Znojmo (Česko) - Vídeň - sport - plavání - soutěže - Austria mítink - 19. ročník - plavci - Rubáček, 
Michal - Svoboda, Květoslav 

 
1737)  SMO 
Sportovní centrum už začne růst / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 106 (6.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - sportovní a kongresová centra - hotely -areály - Žižkovy kasárna 
- VHS Plus - výstavba - zahájení - Danton Travel - provozování 

 
1738)  ANDRLE, Martin  
Znojemští jachtaři získali stříbro : jachtaři Štěrba s Fetterlem skončili v rakouském závodě druzí 
/ Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 108 
(9.5.2008), s. 21. 
Znojmo (Česko) - sport - jachting - jachtaři - Štěrba, Igor - Fetterle, Jiří - závody - 2. místo 
 

1739)  STLBA 
Znojmo má další extraligu - florbalovou : několikaletý sen trenéra Libora Šťasty se naplnil / stlba. 
-- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 16 
(14.4.2008), s. 14, 16. 
Znojmo (Česko) - sport - florbal - TJ VHS Znojmo - extraliga - postup 

 
1740)  MM 
Běh naděje přilákal dva tisíce lidí / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 113 (15.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - Běh naděje - Sokol Znojmo - veřejné - sbírky - Česká onkologická 
společnost 
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1741)  ANDRLE, Martin  
Znojemská královna putuje do Polska : v dalším ročníku znojemského šachového festivalu ovládla 
Znojemskou královnu šachistka Worek z Polska / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 113 (15.5.2008), s. 14. 

dtto: 
STLBA. Mezinárodní šachový festival ve Znojmě. Znojemský týden. 12.5.2008, roč. 8, č. 20,        
s. 14, 16. 
Znojmo (Česko) - sport - šachy - šachové - festivaly - Open Znojmo 2008 - Czech Tour - turnaje 
 

1742)  MOŠTĚK, Mart in  
Bikepark bude zřejmě jinde a později : z asfaltové plochy u Vídeňské ulice bude zřejmě nakonec 
dětské dopravní hřiště / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 119(22.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - sportoviště - bikeparky - vybudování - Vídeňská ul. - záměr - změny - 
dětské dopravní hřiště 
 

1743)  ANDRLE, Martin  
Znojmo znovu ovládne boxerské dění / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 119 (22.5.2008), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - box - turnaje 

 
1744)  ANDRLE, Martin  
Odstartovala beachová sezona / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 119 (22.5.2008), s. 20. 
Znojmo-Přímětice - sport - beachvolejbal - turnaje 
 

1745)  HLADÍKOVÁ, Kateř ina 
Basketbalistů je ve Znojmě málo : řady basketbalistů se rok od roku ztenčují / Kateřina 
Hladíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 120 (23.5.2008), s. 
19. 

dtto: 
HLADÍKOVÁ, Kateřina. Košíková je složitá hra. Rovnost-Znojemský deník. 23.5.2008, roč. 19,     
č. 120, s. 19. 
Znojmo (Česko) - sport - basketbal - hráči - nedostatek - trenéři - Beigl, Tomáš - rozhovory 
 

1746)  SMOLA, Vojtěch 
Hatě: vyroste sportovní park / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 122 (24.5.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Hatě - stavebnictví - Excalibur City - projekty - zábavní parky - sportovní parky 
- výstavba - zdržení 
 

1747)  ŠULA, Jaroslav  
Plavci dovezli z Ostravy čtrnáct medailí / Jaroslav Šula. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 121 (24.5.2008), s. 21. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - Velká cena města Ostravy - plavci - úspěchy 
 

1748)  ANDRLE, Martin  
Znojemští jachtaři jsou poprvé zlatí / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 131 (5.6.2008), s. 19. 
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Znojmo (Česko) - sport - jachting - regaty - Trofeo Rozetti - osobnosti - jachtaři - Štěrba, Igor - 
Fetterle, Jiří - Bohemia express - vítězství 

 
1749)  HLADÍKOVÁ, Kateř ina 
Znojemská kladinka pošestnácté : ve znojemské sportovní hale proběhl již šestnáctý ročník 
Znojemské kladinky / Kateřina Hladíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 132 (6.6.2008), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - gymnastika - Znojemská kladinka - Znojmia Gym Cup - 16. ročník 
 

1750)  HLADÍKOVÁ, Kateř ina 
Co Duda předvádí na bradlech, to je opravdu úžas : znojemská trenérka nadějných gymnastů a 
gymnastek Ivana Hýbnerová je výkony svých svěřenců na Znojmia Gym Cupu unešená / Kateřina 
Hladíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 132 (6.6.2008),     
s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - gymnastika - Znojemská kladinka - Znojmia Gym Cup - gymnasté - 
osobnosti - trenéři - Hýbnerová, Ivana - rozhovory 

 
1751)  HLADÍKOVÁ, Kateř ina 
Vedle Aligátorů vzniká softballový tým žen : o oživení baseballu naZnojemsku se snaží nejen 
trenér, ale i hráč znojemských Aligátorů Petr Eller / Kateřina Hladíková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 134 (9.6.2008), s. 19. 
Znojmo (Česko) - sport - baseball - Aligátoři - osobnosti - trenéři - Eller, Petr - rozhovory 

 
1752)  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Myslím, že hráči vykročili tím správným směrem : nový trenér hokejistů Znojemských orlů Radim 
Rulík má za sebou zkušenosti i z ruské Superligy, kde asistoval Ivanu Hlinkovi / Tereza Jelínková. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 135 (10.6.2008), s. 19. 

dtto: 
MEITNER, Zdeněk. Novým trenérům nic nechybí. Mladá fronta dnes. 24.7.2008, roč. 19, č. 172,  
s. 6, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - osobnosti - trenéři - Rulík, Radim – 
rozhovory 
 

1753)  TOMAN, Jan 
125 let Sokola ve Znojmě - příspěvek k dějinám české tělovýchovy (1) / Jan Toman. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 20 (12.5.2008), 
s. 13. 

pokračování: 
Znojemský týden. 19.5.2008, roč. 8, č. 21, s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - Sokol Znojmo - TJ Sokol Znojmo - 125. výročí - dějiny - historie 
 

1754)  STLBA 
"Běh naděje" důstojně nahradil tradiční BTF : navzdory byrokratickému šimlu ušlechtilá myšlenka 
stále žije / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 8, č. 21 (19.5.2008), s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - běh - Běh naděje - humanitární - akce 
 

1755)  EISENBRUK, Jiř í  
Běh Terryho Foxe je ve Znojmě po smrti / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 21 
(20.5.2008), s. 1. 
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Znojmo (Česko) - sport - běh - Běh Terryho Foxe - změny - Běh naděje 
 
1756)  ANDRLE, Martin  
Vinařskou padesátku čeká jubilejní ročník : jubilejního třetího největšího cyklistického závodu     
u nás by se mělo zúčastnit okolo čtrnácti set závodníků / Martin Andrle. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 143 (19.6.2008), s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - závody - Vinařská padesátka - 10. ročník - přípravy 
 

1757)  AND 
Znojemský rodák Milan Fridrich ovládl anketu o nejlepšího florbalistu uplynulé sezony / and. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 143 (19.6.2008), s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - florbal - osobnosti - florbalisté - Fridrich, Milan - ankety - úspěchy 

 
1758)  ŽENATÝ, Kryštof 
Orli zakončili suchou přípravu / Kryštof Ženatý. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 151 (28.6.2008), s. 15. 

dtto: 
ČFO. Znojmo se už připravuje na ledě. Právo. 23.7.2008, roč. 18, č. 171, s. 12. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - suchá příprava - zakončení - příprava 
na ledě - zahájení 
 

1759)  HLADÍKOVÁ, Kateř ina 
Vinařská padesátka skončí svatbou : své ano si po dojetí závodu řeknou dva závodníci Vinařské 
padesátky / Kateřina Hladíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 151 (28.6.2008), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - závody - Vinařská padesátka - 10. ročník 

 
1760)  HAŠEK, Mart in  
Plavce převezme Kyněra : kouč Květoslava Svobody se po olympiádě stane reprezentačním 
trenérem / Martin Hašek. -- In: Sport. -- ISSN 1210-8383. -- Roč. 56, č. 154 (2.7.2008), s. 13. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - trenéři - Kyněra, Jiří - úspěchy - reprezentační 
trenér 
 

1761)  JUREČKOVÁ, Barbora 
Trenér Znojemských orlů Radim Rulík: Hokej není jen dřina, ale především umění / Barbora 
Jurečková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 23 (3.6.2008), s. 12. 

dtto: 
ŽENATÝ, Kryštof. Rulík sází na partu, další posily nečeká. Rovnost-Znojemský deník. 23.7.2008, 
roč. 19, č. 171, s. 15. 
FOLK, Čestmír. V klubu mě nadchla rodinná atmosféra. Právo. 28.7.2008, roč. 18, č. 175, s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - osobnosti - trenéři - Rulík, Radim - 
rozhovory 

 
1762)  SMOLA, Vojtěch 
Kam s capartem? Do fitness centra / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 159 (9.7.2008), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - děti - fitness centra - Baby Fitness - otevření 
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1763)  STLBA 
Salute na počest mototuristy Beránka / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 24 (9.6.2008), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - motocyklismus - osobnosti - motocyklisté - Beránek, Jaroslav, 1938- - 
70. výročí 

 
1764)  HYBNI 
Znojemští gymnasté se stali mistry ČR / HybnI. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 25 (16.6.2008), s. 14. 

dtto: 
IH. Znojemští gymnasté opět mistry České republiky! Znojemsko. 17.6.2008, roč. 18, č. 25, s. 15. 
Znojmo (Česko) - Brno (Česko) - sport - gymnastika - Mistrovství ČR - osobnosti - gymnasté - 
Duda, Michal - tituly 
 

1765)  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Rád se v bazénu peru o každý metr : znojemský plavec Tomáš Melichárek je mnohonásobným 
mistrem republiky, jeho snem ale je postavit se na startovní bloky na olympiádě / Jelínková T. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 164 (15.7.2008), s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Melichárek, Tomáš - rozhovory 

 
1766)  ŠULA, Jaroslav  
Plavecká štafeta vytvořila nový rekord : znojemští plavci se o víkendu na domácím mistrovství 
ukázali ve skvělé formě / Jaroslav Šula, Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 165 (16.7.2008), s. 17. 

dtto: 
JŠ. Nový český rekord znojemských plavců. Znojemský týden. 14.7.2008, roč. 8, č. 29, s. 16. 
LID. Znojemští plavci zazářili na mistrovství republiky rekordem, tituly i medailemi. Znojemsko. 
15.7.2008, roč. 18, č. 29, s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - Mistrovství ČR - štafeta - plavci - rekordy 

 
1767)  ANDRLE, Martin  
Korfbalisté konečně usilují o Ligu mistrů : Modří sloni se v říjnu utkají s pěticí týmů o hlavní 
turnaj nejprestižnější klubové soutěže / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 171 (23.7.2008), s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - korfbal - Modří sloni - turnaje - Liga mistrů evropských zemí - ambice 
 

1768)  SMOLA, Vojtěch 
Evropa nám uplavala. To se teď pokusím zastavit / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 172 (24.7.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
JELÍNKOVÁ, Tereza. Prvořadá je pro mně práce ve znojemském klubu. Znojemské noviny. 
4.7.2008, roč. 6, č. 27, s. 8. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - trenéři - Kyněra, Jiří - rozhovory 
 

1769)  HLADÍKOVÁ, Kateř ina 
Svoboda a Rubáček odlétají už dnes : Květoslav Svoboda společně s Michalem Rubáčkem odlétají 
na soustředění do Hong Kongu / Kateřina Hladíková, Jaroslav Šula. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 174 (26.7.2008), s. 19. 
Znojmo (Česko) - Hongkong - sport - plavání - Olympijské hry - plavci - Svoboda, Květoslav - 
Rubáček, Michal - soustředění 
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1770)  KÉZR, Martin  
Plavecké soutěže naruby Svoboda přivítal / Martin Kézr. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
18, č. 176 (29.7.2008), s. 24. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - Olympijské hry 2008 - 
program - skladba - příprava 

 
1771)  ANDRLE, Martin  
Brabcovi se daří na výbornou : po úspěšném závodě v Brně se znojemskému jezdci vedlo i             
na mosteckém okruhu / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 182 (5.8.2008), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - motocyklismus - závody - úspěchy - osobnosti - motocyklisté - Brabec, 
Zdeněk 

 
1772)  MEITNER, Zdeněk 
Chci zaplavat osobák : znojemský plavec Květoslav Svoboda se v Pekinguzúčastní už třetí 
olympiády / Zdeněk Meitner. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 184 
(7.8.2008), s. 6, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - rozhovory 
 

1773)  HAŠEK, Mart in  
Náš sport už není hezký : plavce Květoslava Svobodu zahřálo, že se rozplavby budou konat 
odpoledne / Martin Hašek. -- In: Sport. -- ISSN 1210-8383. -- Roč. 56, č. 186 (9.8.2008), s. 7. 
Znojmo (Česko) - Peking (Čína) - sport - plavání - Olympijské hry 2008 - osobnosti - plavci - 
Svoboda, Květoslav - rozhovory 

 
1774)  ŠULA, Jaroslav  
Znojemští plavci nedosáhli na olympijské cíle / Jaroslav Šula, Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 194 (19.8.2008), s. 20. 

dtto: 
JŠ. Znojemští plavci na olympiádě. Znojemský týden. 18.8.2008, roč. 8, č. 34, s. 14. 
Znojmo (Česko) - Peking (Čína) - sport - plavání - Olympijské hry - osobnosti - plavci - Svoboda, 
Květoslav - Rubáček, Michal 

 
1775)  JELÍNKOVÁ, Tereza 
V Gránicích se pojede tradiční sedmdesátka / Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 197 (22.8.2008), s. 22. 
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - závody - Gránická sedmdesátka - 7. ročník 

 
1776)  AND 
Vinařskou padesátku čeká jubilejní ročník / and. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 6, č. 25 (20.6.2008), s. 1. 

dtto: 
CHAF. Na Znovín cupu bude svatba. Znojemský týden. 23.6.2008, roč. 8, č. 26, s. 3. 
STLBA. Grandiózní Vinařská 50 v Šatově. Znojemský týden. 30.6.2008, roč. 8, č. 27, s. 15, 16. 
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - závody - Znovín Cup 2008 - Vinařská 50 Znovín Cup 
 

1777)  HRABÁLEK, Jan 
Plavání jen paběrkuje : podle reprezentačního trenéra Jiřího Kyněry rozpočet 28 milionů nestačí 
/ Jan Hrabálek. -- In: Sport. -- ISSN 1210-8383. -- Roč. 56, č. 202 (28.8.2008), s. 13. 
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dtto:  
STLBA. Reprezentační trenér Jiří Kyněra je mužem na svém místě. Znojemský týden. 7.7.2008, 
roč. 8, č. 28, s. 14, 16. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - reprezentace - osobnosti - reprezentační - trenéři - Kyněra, 
Jiří - rozhovory 

 
1778)  MEITNER, Zdeněk 
Orly dovedl do finále Dopita : Znojmo vyhrálio semifinále Tipsport Dupu 3:2, ve finále se utká       
v úterý s brněnskou Kometou / Zdeněk Meitner. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 203 (29.8.2008), s. 8, Jižní Morava. 

dtto: 
MAREŠ, Michael. Tipsport Cup patří Kometě. Hospodářské noviny. 3.9.2008, roč. 52, č. 173, s. 13. 
SMOLA, Vojtěch. Znojmo bylo včera spíše jako část Brna. Mladá fronta dnes. 3.9.2008, roč. 19, 
č. 207, s. 3, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - Tipsport Cup - semifinále - finále 
 

1779)  EISENBRUK, Jiř í  
Pro vzájemné ANO si došlapali na kole / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 27 
(1.7.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) - sport - cyklistika - závody - Znovín Cup 2008 - Vinařská 
50 Znovín Cup 

 
1780)  EIS 
Vinařská "50" - Author Znovín cup 2008 / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 27 (1.7.2008), s. 14. 
Znojmo (Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) - sport - cyklistika - závody - Author Znovín cup 2008 - 
Znovín Cup 2008 - Vinařská 50 Znovín Cup - 9. ročník 

 
1781)  PON 
Na ledě ve Znojmě se hraje o pohár. Bude horko a plno / pon, zme. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 206 (2.9.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
MEITNER, Zdeněk. Hokejový hit Znojmo - Brno. Mladá fronta dnes. 2.9.2008, roč. 19, č. 206,     
s. 2, Jižní Morava. 
MEITNER, Zdeněk. Hokej v létě pobláznil jižní Moravu. Mladá fronta dnes. 2.9.2008, roč. 19,     
č. 206, s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Brno (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - Kometa Brno - Tipsport 
Cup - finále 

 
1782)  MICHÁLEK, Tomáš 
Jihomoravské derby: o výsledek nejde : ve finále hokejového Tipsport Cupu se dnes střetne 
Znojmo s Kometou Brno / Tomáš Michálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 206 (27.8.2008), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - Kometa Brno - Tipsport Cup - finále 
 

1783)  ANDRLE, Martin  
Florbalistům finišuje příprava : znojemské florbalisty čeká už dnes prověrka před startem 
extraligy / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 203 
(29.8.2008), s. 22. 
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dtto: 
HLA. Znojemští florbalisté skončili na Pegres Cupu 2008 šestí. Rovnost-Znojemský deník. 
1.9.2008, roč. 19, č. 205, s. 21. 
Znojmo (Česko) - sport - florbal - TJ VHS Znojmo - extraliga - Pegres Cup - příprava - zahájení 

 
1784)  STLBA 
Přes Hongkong do Pekingu : reprezentační plavci Svoboda s Rubáčkem a trenérem Kyněrou finišují 
před OH / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 8, č. 31 (28.7.2008), s. 14, 16. 

dtto: 
DUCHOŇ, Libor. Plavci Květoslav Svoboda a Michal Rubáček budou opět reprezentovat Českou 
republiku na Olympijských hrách. Znojemsko. 29.7.2008, roč. 18, č. 31, s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - plavci - Svoboda, Květoslav - Rubáček, Michal - Olympijské hry 
- účast 
 

1785)  CHAF 
Trenér Michal Sobota: Důležitý bude začátek / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 32 (4.8.2008), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové - kluby - 1. SC Znojmo - osobnosti - trenéři - Sobota, 
Michal - rozhovory 

 
1786)  LID 
Michal Rubáček zaplaval na olympiádě český rekord / LiD. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 34 
(19.8.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Peking (Čína) - sport - plavání - Olympijské hry - plavci - Rubáček, Michal - 
rekordy 
 

1787)  KAPINUS, Zdeněk 
Radim Rulík: Čtyři týdny jsme tvrdě trénovali / Zdeněk Kapinus. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18,      
č. 34 (19.8.2008), s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - osobnosti - trenéři - Rulík, Radim - 
rozhovory 
 

1788)  MICHÁLEK, Tomáš 
Orli a extraliga. Desátý díl začíná : znojemští hokejisté chtějí dopadnout lépe, než vloni / Tomáš 
Michálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 212 (9.9.2008),       
s. 26. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - zahájení - ambice 

 
1789)  STLBA 
Mototurista Beránek byl ze srazu v Řecku zklamán / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 35 (25.8.2008), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - motorismus - mototurismus - osobnosti - mototuristé - Beránek, 
Jaroslav, 1938- - Řecko - srazy 
 

1790)  STLBA 
Michal Rubáček: Budeme muset něco pozměnit / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 36 (1.9.2008), s. 14, 16. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - rozhovory 
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1791)  MOŠTĚK, Mart in  
Ze staré vodárny plánují vodáci loděnici : vodní skauti mají hotový projekt, se kterým chtějí 
získat evropské peníze na přebudování bývalé vodárny na loděnici / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 213 (10.9.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - vodáctví - vodárna U Obří hlavy - přestavba - loděnice - vybudování - 
projekty - financování 
 

1792)  PETERKOVÁ, Ĺuba 
Baby fitnes poháněné energií malých sportovců / Ĺuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18,     
č. 36 (2.9.2008), s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - děti - fitness - fitness centra - Baby Fitness - otevření 

 
1793)  BUDNÝ, Lubomír  
Sportu zdar. Na gymnáziu dvakrát / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 215 (12.9.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - sport - Gymnázium Dr. Karla Polesného - školní rok - zahájení - atletika - 
přebory 
 

1794)  MEITNER, Zdeněk 
Orli odletí ze Znojma : majitel znojemského hokejového klubu Jaroslav Vlasák jedná o prodeji 
Olomouci / Zdeněk Meitner, David Ševčík. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 219 (17.9.2008), s. 1, 8, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - hokejové kluby - HC JME Znojemští Orli - prodej - jednání - 
Vlasák, Jaroslav 
 

1795)  MAREŠ, Michael  
Konec hokeje ve Znojmě se blíží : extraligový hokejový klub chtějí v Olomouci i v Jihlavě / 
Michael Mareš. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 52, č. 187 (23.9.2008),    
s. 11. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - hokejové kluby - vlastníci - Vlasák, 
Jaroslav - licence - prodej - jednání 

 
1796)  MEITNER, Zdeněk 
Znojemská premiéra: drama až do konce / Zdeněk Meitner. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 224 (23.9.2008), s. 7, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - florbal - TJ VHS Znojmo - extraliga - zápasy 

 
1797)  ŠTĚRBA, Petr  
Dyje bude patřit dračím lodím / Petr Štěrba. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 226 (25.9.2008), s. 4, jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - kanoistika - dračí lodě - Festival dračích lodí - TJ Znojmo - oddíl 
kanoistiky 

 
1798)  ANDRLE, Martin  
Modří sloni odstartovali skvěle : znojemští korfbalisté v repríze loňskéhofinále smetli Kolín / 
Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 226 
(25.9.2008), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - korfbal - Modří sloni - extraliga - zahájení 
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1799)  ANDRLE, Martin  
Úspěchem je, že vůbec další sezona začala : znojemský oddíl Taekwon-Do založil novou asociaci / 
Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 226 
(25.9.2008), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - bojová umění - taekwondo - oddíly - Taekwon-Do I. T. F. - asociace - 
založení 

 
1800)  MOŠTĚK, Mart in  
Učni si protáhnou těla na novém hřišti / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 228 (27.9.2008), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Na Přímětické otevřeli nové hřiště. Znojemský týden. 29.9.2008, roč. 8, č. 40, s. 9. 
Znojmo (Česko) - sport - areály - víceúčelová - hřiště - výstavba - dokončení - otevření - SOU a 
SOŠ SČMSD Přímětická 
 

1801)  ANDRLE, Martin  
S výkony reprezentantů jsem spokojený / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 228 (27.9.2008), s. 19. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - reprezentace - soustředění - trenéři - Kyněra, Jiří - rozhovory 

 
1802)  ZÁVACKÁ, Irena 
Hřiště se křtilo potem, slzami a míchanými nápoji : moderní sportovní hřiště je snem každé školy... 
/ Irena Závacká. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 235 
(6.10.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - sportovní - hřiště - 
otevření 

 
1803)  ANDRLE, Martin  
Je to hrozný pocit, chtěla bych se znovu vrátit a závodit / Martin Andrle. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 40 (3.10.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - sport - gymnastika - osobnosti - gymnastky - Protivínská, Kateřina - rozhovory 
 

1804)  PETERKOVÁ, Ĺuba 
Proč se po tenisových kurtech v Leskách prohánějí pavouci? / Ĺuba Peterková. -- In: Znojemsko. -
- Roč. 18, č. 39 (23.9.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - tenis - tenisová - střediska - Lesky - tenisové - kurty - chátrání 

 
1805)  TZ 
Historicky poprvé se bruslilo na znojemském náměstí / tz. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 39 
(23.9.2008), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - bruslení - venkovní - kluziště - umělé - ledové plochy - nám. Svobody - 
programy – vystoupení 
 

1806)  DUCHOŇ, L ibor  
Milan Janeček opět mistr světa v kanoistickém maratonu! / Libor Duchoň. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 40 (30.9.2008), s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - kanoistika - mistrovství světa - veteráni - osobnosti - kanoisté - mistři 
světa - Janeček, Milan - rozhovory 
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1807)  MEITNER, Zdeněk 
Orli venku trpí respektem : poslední místo Znojma? / Zdeněk Meitner. -- In: Mladá fronta dnes. -
- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 238 (9.10.2008), s. 9, Sport. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - hokejové kluby - HC JME Znojemští Orli - extraliga - neúspěch - 
výsledky 

 
1808)  ANDRLE, Martin  
Korfbalisté jsou v Lize mistrů : znojemští korfbalisté dokázali vyhrát kvalifikaci                         
na nejprestižnější klubovou soutěž / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 238 (9.10.2008), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - korfbal - soutěže - Liga mistrů - korbalisté - účast - úspěchy 
 

1809)  ANDRLE, Martin  
Federer po třech dnech z vesnice utekl : znojemský plavec Květoslav Svoboda na olympiádu           
v Pekingu bude určitě dlouho vzpomínat / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 239 (10.10.2008), s. 22. 
Znojmo (Česko) - Peking (Čína) - sport - plavání - Olympijské hry - osobnosti - plavci - Svoboda, 
Květoslav - rozhovory 
 

1810)  DŠ 
Kluziště bude mít nové zázemí / dš. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 42 (13.10.2008), s. 13. 
Znojmo (Česko) - sport - bruslení - venkovní - kluziště - služby - rozšíření 

 
1811)  BE 
Svoboda: Zkusím na chvíli něco jiného / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 42 (13.10.2008), s. 14, 16. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - rozhovory 
 

1812)  SUKAČ, Vladan 
Znojemský boxer míří na šampionát : boxer Dominik Musil dnes odcestuje na juniorské mistrovství 
světa do Jižní Ameriky / Vladan Sukač. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 245 (17.10.2008), s. 22. 
Znojmo (Česko) - sport - box - osobnosti - boxeři - Musil, Dominik - junioři - mistrovství světa - 
účast 

 
1813)  HRABÁLEK, Jan 
Ve "frontě" na Znojmo stojí i Chomutov / Jan Hrabálek. -- In: Sport. --ISSN 1210-8383. -- Roč. 
56, č. 249 (22.10.2008), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - sezona - dokončení - licence 
- prodej - jednání 
 

1814)  AP 
Děvčata z Aerobic Professional získala na mezinárodním mistrovství České republiky tři zlata, 
jedno stříbro a jeden bronz! / ap. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 43 (21.10.2008), s. 14. 

dtto: 
Znojemský Aerobic professional získal na republice tři zlaté. Znojemský týden. 20.10.2008, roč. 
8, č. 43, s. 13. 
Znojmo (Česko) - sport - aerobic - SK Aerobic Professional - mezinárodní - soutěže - vítězství 
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1815)  ANDRLE, Martin  
Znojemský aerobik je bronzový : SK aerobik professional se na MČR v Liberci radoval z třetího 
místa v soutěži družstev / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 250 (23.10.2008), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - aerobic - SK Aerobic Professional - Mistrovství ČR - umístění - úspěchy 
 

1816)  CHAF 
Orli začali sbírat body / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 43 (20.10.2008), s. 13. 

dtto: 
ŽENATÝ, Kryštof. Znojmo vyhrálo a odlepilo se ode dna tabulky. Rovnost-Znojemský deník. 
29.10.2008, roč. 19, č. 254, s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - výsledky - zlepšení 

 
1817)  JM 
Boxer Dominik Musil jede do Mexika vyhrát / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 43 (20.10.2008), s. 13. 
Znojmo (Česko) - sport - box - osobnosti - boxeři - Musil, Dominik - junioři - Mistrovství světa – 
účast 
 

1818)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Bruslit se bude zadarmo i letos : venkovní kluziště bude větší o čtyři metry / Sylva Pavlačková. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 254 (29.10.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Kluziště se představí v novém. Znojemské listy. 23.10.2008, roč. 17, č. 21, s. 2. 
Znojmo (Česko) - sport - bruslení - venkovní - kluziště - služby - prostory - rozšíření 
 

1819)  ANDRLE, Martin  
Downhillový pohár ovládl Sýkora / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 255 (30.10.2008), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - downhill - Pohár ve sjezdu horských kol - Subform downhill 
cup - Sýkora, Richard - Kotáb, Antonín - Antoš, Jan - Brück, Jiří - umístění 
 

1820)  ANDRLE, Martin  
Mým velkým vzorem je Cedric Gracia : znojemský downhill má novou vycházející hvězdu / Martin 
Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 255 (30.10.2008),      
s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - downhill - osobnosti - bikeři - Brück, Jiří - rozhovory 

 
1821)  JM 
Kurty už se vrátily městu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 45 (3.11.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - sport - tenis - tenisová - střediska - kurty - Leska - spory - vyřešení 

 
1822)  VE 
Ve Znojmě se představí česká elita : Velké ceny Znojma se letos zúčastní sto padesát závodníků, 
mezi kterými nebudou chybět čeští reprezentanti. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 268 (14.11.2008), s. 22. 

dtto: 
ALUŠ. Velká cena plavců bude po jednačtyřicáté. Znojemsko. 11.11.2008, roč. 18, č. 46, s. 16. 
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Znojmo (Česko) - sport - plavání - závody - Velká cena města Znojma - Český pohár 2008 - 
mistrovství Evropy - nominace 
 

1823)  SUKAČ, Vladan 
Znojemští plavci skončili doma druzí : Velká cena Znojma přepisovala své historické rekordní 
tabulky hned šestkrát / Vladan Sukač. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 270 (18.11.2008), s. 22. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - Velká cena Znojma - 41. ročník - výsledky 

 
1824)  MEITNER, Zdeněk 
Orli neztratili víru. A ta je posouvá nahoru / Zdeněk Meitner. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 276 (25.11.2008), s. 8, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - pozice - zlepšení 
 

1825)  SVOBODA, Tomáš 
Velká cena vymrštila do Rijeky dvacet plavců : diváci v brněnské hale na Lesné si při čtyřicátém 
ročníku pověstného mítinku přišli na své / Tomáš Svoboda. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 276 (25.11.2008), s. 17. 

dtto: 
ŠULA, Jaroslav. Květoslav Svoboda vylepšil čas mítinku. Rovnost-Znojemský deník. 27.11.2008, 
roč. 19, č. 278, s. 18. 
SUKAČ, Vladan. Plavci skončili druzí. Znojemské noviny. 21.11.2008, roč. 6, č. 47, s. 8. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - Velká cena Brna - mistrovství Evropy - kvalifikační limity - 
osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - rekordy 
 

1826)  AND 
Duda přivezl zlato / and. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 276 
(25.11.2008), s. 19. 
Znojmo (Česko) - sport - gymnastika - osobnosti - gymnasté - Duda, Michal - Přebory České 
republiky - zlatá medaile 

 
1827)  ŽENATÝ, Kryštof 
Znojemský poločas: naděje na lepší časy : základní část extraligy je v polovině, hokejovým Orlům 
patří jedenáctá příčka / Kryštof Ženatý. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 278 (27.11.2008), s. 13. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - zlepšení 

 
1828)  HEKERLE, Vojtěch 
Fotbalisté stále myslí na postup : podzimní část Moravskoslezské fotbalové ligy je nenávratně 
pryč / Vojtěch Hekerle, Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 279, (28.11.2008),s. 23.  

dtto: 
ANDRLE, Martin. Nemám potřebu hledat jiné angažmá, ve Znojmě jsem spokojený. Rovnost-
Znojemský deník. 28.11.2008, roč. 19, č. 279, s. 23. 
Znojmo (Česko) - sport - kopaná - 1. SC Znojmo - MSFL - postup - zimní příprava - kapitáni - 
Yonov, Todor - rozhovory 

 
1829)  JŠ 
Květoslav Svoboda zaplaval nejlepší výkon / jš. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 47 (18.11.2008), s. 15, 16. 
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dtto: 
ALUŠ. Na velké ceně plavců padlo šest rekordů. Znojemsko. 19.11.2008, roč. 18, č. 47, s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - Velká cena Znojma - 41. ročník - mítinky - Český pohár - 
osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - rekordy 
 

1830)  MĚSTO 
Město postavilo bazén. Načerno : radnice postavila pro skejťáky skate pool. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 281 (1.12.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Bazénu pro skate chybělo povolení. Znojemský týden. 8.12.2008, roč. 8, č. 50, s. 5. 
Znojmo (Česko) - sport - skateboard - Vídeňská ul. - skate pool - černá stavba - Městský úřad 
Znojmo 

 
1831)  ANDRLE, Martin  
Město ví, jak rozdělí dotace sportovcům : jak město, tak i Tělovýchovná jednota mají nový systém, 
podle kterého budou rozdělovat sportovním klubům peníze / Martin Andrle. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 280 (29.11.2008), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - sportovní kluby - finance - rozdělování - bodový systém - Městský úřad 
Znojmo - Tělovýchovná jednota 
 

1832)  ANDRLE, Martin  
Běžecký pohár se pomalu blíží / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 280 (29.11.2008), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - atletika - běh - Běžecký pohár - 5. ročník 
 

1833)  LA 
Rubáček v Rakousku zaplaval český rekord / la. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 282 (2.12.2008), s. 18. 

dtto: 
ALUŠ. Michal Rubáček zaplaval ve Vídni český rekord. Znojemsko. 2.12.2008, roč. 18, č. 49, s. 15. 
Znojmo (Česko) - Vídeň - sport - plavání - mistrovství Evropy - kvalifikace - osobnosti - plavci - 
Rubáček, Michal - Čermák, Ondřej - Havlík, Martin - úspěchy 

 
1834)  KRUTIL, Robin  
Znojemští Orli přišli o jistoty / Robin Krutil. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 286 (6.12.2008), s. 7, Jižní Morava. 

dtto: 
ZME, DK. Znojmo prohrálo o gól, tápe a klesá v tabulce. Mladá fronta dnes. 8.12.2008, roč. 19,     
č. 287, s. 6, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - zápasy - prohry - tabulky - pokles 

 
1835)  ANDRLE, Martin  
Plavci naberou směr Chorvatsko : znojemští plavci společně se svým trenérem v pondělí odjíždějí 
na evropský šampionát v plavání, který hostí Rijeka / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 286 (6.12.2008), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - evropské - šampionáty - Mistrovství Evropy - Chorvatsko - 
Rijeka - plavci - účast 
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1836)  ŠIP 
Na městském kluzišti se začalo bruslit / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 24 (4.12.2008), 
s. 1. 
Znojmo (Česko) - sport - bruslení - venkovní - kluziště - otevření - služby - prostory - rozšíření 
 

1837)  MM 
Kurty v lesíku zůstanou městu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 289 (10.12.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Tenisové kurty si město nechá. Znojemský týden. 15.12.2008, roč. 8, č. 51/52, s. 3. 
ŠIP. Tenisové kurty bude provozovat město. Znojemské listy. 19.12.2008, roč. 17, č. 25, s. 2. 
Znojmo (Česko) - sport - tenis - tenisová - střediska - kurty - spory - vyřešení 

 
1838)  HEKERLE, Vojtěch 
Taekwondisté neměli v Chorvatsku konkurenci / Vojtěch Hekerle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 289 (10.12.2008), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - taekwondo - mezinárodní - vánoční - turnaje - Chorvatsko - školy - 
Taekwon-Do - umístění 
 

1839)  SVOBODA, Tomáš 
Rubáček chce mezi nejlepších osm : na evropský šampionát do Chorvatska se chystá i znojemský 
plavec Michal Rubáček, který nedávno absolvoval Velkou cenu Brna / Tomáš Svoboda. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 290 (11.12.2008), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - mistrovství Evropy - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - 
účast 

 
1840)  HEKERLE, Vojtěch 
SK Aerobic Professional se loučil se sezonou v Bratislavě / Vojtěch Hekerle. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 290 (11.12.2008), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - aerobic - SK Aerobic Professional - Pohár federací- umístění - úspěchy 
 

1841)  MOŠTĚK, Mart in  
Odpůrci bazénu se hádali s úředníky : hlučné kritice čelili úředníci u načerno postaveného bazénu 
pro prkýnkáře na Holandské / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 6, č. 50 (12.12.2008), s. 1. 

dtto: 
ŠIPOŠOVÁ, Denisa. Něco podobného se již nesmí opakovat. Znojemsko. 9.12.2008, roč. 18, č. 50, 
s. 2. 
Znojmo (Česko) - sport - skateboarding - skate park - černé - stavby - Holandská ul. - odpůrci 
 

1842)  FOJTŮ, Martina 
Zase můžu být lepší, říká Svoboda : znojemský plavec už myslel na to, že s plaváním praští / 
Martina Fojtů. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 294 (16.12.2008), s. 6, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - mistrovství Evropy - 
rekordy - rozhovory 
 

1843)  ŠEVČÍK, Jiř í  
Čtvrté místo by mě štvalo, tvrdí plavec Květoslav Svoboda / Jiří Ševčík. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 295 (17.12.2008), s. 13. 
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Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - rozhovory 
 
1844)  ANDRLE, Martin  
Nesnidalová pobrala tři zlaté a stříbrnou : znojemský oddíl Taekwon-Do si v Chorvatsku počínal 
více než dobře, do Znojma dovezl šestatřicet medailí / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 295 (17.12.2008), s. 18. 

dtto: 
ANDRLE, Martin. Nesnidalová vybojovala v Chorvatsku tři zlaté a jednu stříbrnou medaili. 
Znojemské noviny. 19.12.2008, roč. 6, č. 51, s. 8. 
Znojmo (Česko) - sport - taekwondo - oddíly - Taekwon-Do - závody - Chorvatsko - úspěchy 
 

1845)  BE 
Jan Pátý: Na moře už budu muset jezdit sám : Petr a Jan Pátí, dvojčata, která milovala život a 
moře / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, 
č. 51-52 (15.12.2008), s. 6. 

dtto: 
MRVA, Vlastimil. Petr Pátý už kormidluje na nebesích. Znojemsko. 16.12.2008, roč. 18, č. 51, s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - osobnosti - mořeplavci - Pátý, Petr - úmrtí 
 

1846)  JŠ 
Plavec Svoboda na Evropě šestý / jš. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 51-52 (15.12.2008), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - Mistrovství Evropy - ukončení - výsledky - osobnosti - plavci - 
Svoboda, Květoslav - Rubáček, Michal 

 
1847)  ANDRLE, Martin  
Už jsem chtěl s plaváním nadobro seknout / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 297 (19.12.2008), s. 20 

dtto: 
FOLK, Čestmír. Snad jsem se odrazil zpět do špičky. Právo. 23.12.2008, roč. 18, č. 300, s. 13. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - rozhovory 
 

1848)  KRUTIL, Robin  
Čeští plavci se stávají týmem : znojemský trenér Jiří Kyněra se snaží pozvednout reprezentaci / 
Robin Krutil. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 298 (20.12.2008), s. 6, 
Jižní Morava. 

dtto: 
ŠEVČÍK, Jiří. Čeští plavci v Rijece trhali rekordy. Rovnost-Znojemský deník. 20.12.2008, roč. 19, 
č. 298, s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - český - národní tým - reprezentace - plavci - trenéři - Kyněra, 
Jiří 

 
1849)  HEKERLE, Vojtěch 
Letošní Nike Cup vyhrálo 1. SC Znojmo : výběr hráčů znojemského týmu si ve finále poradil           
s družstvem složeným z fotbalistů Inzert Expresu / VojtěchHekerle. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 302 (29.12.2008), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - sálová kopaná - turnaje - Nike Cup - 1. SC Znojmo – vítězství 
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1850)  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Korfbalisty čeká repríza loňského finále : Modří sloni mají za sebou veleúspěšný rok a hodlají      
ve svých výkonech pokračovat i ve druhé polovině sezony / Tereza Jelínková, Martin Andrle. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 4 (6.1.2009), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - korfbal - Modří sloni - úspěchy 
 

1851)  ALUŠ 
Nejlepší plavci vyhlášeni / aluš. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 52 (23.12.2008), s. 13 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - ankety - Nejlepší znojemský plavec - vyhodnocení - vítězové - 
Svoboda, Květoslav 
 

1852)  TREK 
Tenisové kurty zůstanou městu / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 52 (23.12.2008), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - tenis - tenisová - střediska - kurty - spory - vyřešení 
 

1853)  STLBA 
Mototurista Beránek má již odjeto 21 Rally FIM / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 1 (29.12.2008), s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - motorismus - mototurismus - osobnosti - motoristé - Beránek, Jaroslav, 
1938- 
 
 
 

Cestovn í  ruch: 
 
 
1854)  Š 
Většina návštěvníků Znojma přijede určitě znovu / š. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 2 (8.1.2008), 
s. 1. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - marketingové - studie - města - návštěvnost - inPuncto 
 

1855)  TREK 
Nové infocentrum na pěší zóně / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 3 (15.1.2008), s. 4. 

dtto: 
JM. Sloučení informačních center. Znojemský týden. 14.1.2008, roč. 8, č. 3, s. 14. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - ústřední - turistická - informační -centra - vznik - Obrokova ul. 

 
1856)  EISENBRUK, Jiř í  
O znojemskou expozici byl na Regiontouru zájem / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18,   
č. 3 (15.1.2008), s. 5. 

dtto: 
EIS. Znojmo se představilo na Regiontouru. Znojemské listy. 17.1.2008, roč. 17, č. 1, s. 1. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - veletrhy - Regiontour 2008 - prezentace - expozice 

 
1857)  MOŠTĚK, Mart in  
Kolový turistický vláček vyjede první májový den / Martin Moštěk. -- In:Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 20 (24.1.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - vláčky - provoz 
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1858)  VSM 
Znojmo chce zavést druhý vláček / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, 
č. 25 (30.1.2008), s. 2, Jižní Morava.  
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - vinné - vláčky - zprovoznění 
 

1859)  STŘECHA,  František 
P. Nezveda: Marketingová studie přinesla poznatky, o nichž jsme neměli ani tušení / František 
Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8,    
č. 5 (28.1.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - marketingová - studie - výsledky - Nezveda, Petr - rozhovory 
 

1860)  MIV 
Znojmo představuje 77 zajímavostí / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 27 
(1.2.2008), s. 12. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - prezentace - marketingové - studie - 77 divů Znojma 
 

1861)  GROSSMANN, David  
Osud stezky kolem Dyje je nejasný : Ministerstvo životního prostředí zamítlo odvolání města 
Znojma, kterým chtělo zrušit zákaz vstupu na jednu z oblíbených turistických stezek u přehrady 
/ David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 34 
(9.2.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - stezky - Znojemská přehrada - uzavření - 
Ministerstvo životního prostředí 
 

1862)  SMOLA, Vojtěch 
Stezka v Podyjí: zase zavřeno : ministerstvo potvrdilo zákaz vstupu u znojemské přehrady / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19,č. 37 (13.2.2008), s. 2, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - stezky - Znojemská přehrada - uzavření - 
Ministerstvo životního prostředí 
 

1863)  SMOLA, Vojtěch 
Nejvíc láká turisty Znojmo : město skončilo v anketě cestovatelského časopisu na 12. místě          
v zemi. V kraji je první / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 
č. 41 (18.2.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Česká republika - cestovní ruch - města - atraktivita - ankety - Travel in the Czech Republic - 
Znojmo (Česko) - umístění 

 
1864)  ŠIP 
Znojmo je dvanáctým nejatraktivnějším místem v České republice / šip. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 8 (18.2.2008), s. 4. 

dtto: 
TIK. Znojmo krásnější než Brno či Valtice. Znojemsko. 19.2.2008, roč. 18, č. 8, s. 1. 
DUŠ. Znojmo je dvanáctým nejatraktivnějším místem. Znojemské listy. 28.2.2008, roč. 17, č. 4,   
s. 1. 
Česká republika - Znojmo (Česko) - cestovní ruch - města - atraktivnost - soutěže - ankety - 
výsledky 
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1865)  VSM 
Noci ve Znojmě oznámí ponocný / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,   
č. 55 (5.3.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
TREK. Znojemskými ulicemi bude chodit ponocný. Znojemsko. 11.3.2008, roč. 18, č. 11, s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - projekty - Znojmo-město s přívlastkem - atrakce - ponocný - 
obnovení 

 
1866)  SMOLA, Vojtěch 
Ráj sportu a kongresů naláká Znojmu turisty / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 19, č. 69 (21.3.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Sportovní areál vyroste do roka. Znojemské noviny. 21.3.2008, roč. 6, č. 12, s. 1,4. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - areály - kongresové centrum - sport - rekreace - ubytování - 
výstavba 
 

1867)  BE 
Znojmo bude mít ponocného / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 8, č. 11 (10.3.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - projekty - Znojmo-město s přívlastkem - atrakce - ponocný - 
obnovení 

 
1868)  MM 
Město zaplatí návrhy poutačů / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 78 (2.4.2008), s. 3. 

dtto: 
DŠ. Město poskytne zdarma reklamní stojany. Znojemský týden. 14.4.2008, roč. 8, č. 16, s. 4. 
ŠIP. Město poskytne zdarma reklamní tabule i návrh vývěsek. Znojemské listy. 24.4.2008, roč. 17, 
č. 8, s. 2. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - městská památková rezervace - reklamní plochy - poutače - 
domy - památky - vzhled - pravidla - financování 
 

1869)  MOŠTĚK, Mart in  
Cyklobus pojede až do Znojma : nové služby čekají letos na cykloturisty na Znojemsku / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č.81 (5.4.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - České Budějovice (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - cyklobusy - linky - 
prodloužení 
 

1870)  SPA 
Ponocní se utkají v konkurzu / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 86 (11.4.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Znojmo hledá svého ponocného. Znojemské listy. 10.4.2008, roč. 17, č. 7, s. 1. 
DŠ. Letní novinky ve Znojmě: Ponocný a prohlídky města zdarma. Znojemský týden. 14.4.2008, 
roč. 8, č. 16, s. 4. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - projekty - Znojmo-město s přívlastkem - ponocný - konkurzy - 
výběrová řízení 
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1871)  CHAF 
Centrum Znojma: Áčka a vývěsní štíty budou jiné / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 15 (7.4.2008), s. 3. 

dtto: 
TREK. Reklamní áčka nabízí radnice zdarma. Znojemsko. 8.4.2008, roč. 18, č. 15, s. 4. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - městská památková rezervace - centra - reklamní plochy - 
reklamní - cedule - pravidla 

 
1872)  SMOLA, Vojtěch 
Ve znojemské věži půjčí i kola / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 103 (2.5.2008), s. 5, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Cyklisté mají centrum v radniční věži. Rovnost-Znojemský deník. 2.5.2008, roč. 
19, č. 103, s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - Radniční věž (Znojmo, Česko) - turisté - provoz - novinky 

 
1873)  SMO 
Sportovní centrum už začne růst / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 106 (6.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - sportovní a kongresová centra - hotely - areály - Žižkovy kasárna 
- VHS Plus - výstavba - zahájení - Danton Travel - provozování 
 

1874)  SMOLA, Daniel  
Motorová loď už vozí turisty / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 110 (12.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - Dyje - vyhlídkové lodě - loďky - půjčovny - provoz - zahájení - 
provozovatelé - Pátý, Jan 
 

1875)  VSM 
Cyklobusem z Šumavy do Znojma / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 
č. 119 (22.5.2008), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - České Budějovice (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - cyklobusy - zelená 
linka - sezonní provoz 
 

1876)  MARŠÍKOVÁ, Eva 
Úspěch v mezinárodní soutěži / Eva Maršíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 122 (26.5.2008), s. 8. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - mezinárodní - soutěže - Turisté vítáni - studenti - SOŠ a SOU 
Dvořákova - umístění - úspěch 
 

1877)  SMO 
Ponocného chce dělat jediný zájemce / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 19, č. 124 (28.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - projekty - Znojmo-město s přívlastkem - atrakce - ponocný - 
výběrová - řízení 

 
1878)  BE 
Ve věži otevřeli centrum pro cyklisty / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 19 (5.5.2008), s. 1, 9. 
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Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - cykloturistika - centra - otevření - Radniční věž 
(Znojmo, Česko) 

 
1879)  SPA 
Město nabídne informace v novém / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 125 (29.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - informační - centra - otevření - Obrokova ul. - stavební - úpravy 
 

1880)  GROSSMANN, David  
Podyjím provedou vyškolení průvodci : přírodou v Podyjí budou turisty provádět certifikovaní 
průvodci / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19,      
č. 127 (31.5.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí - cestovní ruch - turistika - průvodci - 
certifikáty - školení - Správa Národního parku Podyjí 

 
1881)  VSM 
Jarní eurovýšlap spojí turisty z Moravy i Vídně / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 131 (5.6.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Retz - cestovní ruch - turistika - Jarní eurovýšlap - 4. ročník 
 

1882)  RED 
Prohlídky Znojma budou o letošních prázdninách zdarma / red. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, 
č. 9 (9.5.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - města - pravidelné - prohlídky - průvodci - služby - rozšíření 

 
1883)  TREK 
Cestovní kancelář Neckermann otevřela pobočku ve Znojmě / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18,  
č. 20 (13.5.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - cestovní - kanceláře - Neckermann - pobočky – otevření 
 

1884)  SMOLA, Daniel  
Znojmo teprve začalo s propagací : Znojmo odstartovalo reklamní kampaň minulý týden / Daniel 
Smola, David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 141 
(17.6.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - reklamní - kampaně - propagace - propagační - materiál - 
Městský úřad Znojmo 
 

1885)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo chce do UNESCO : město plánuje využít sousedství s Podyjím, správa národního parku se 
k tomu zatím staví chladně / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 143 (19.6.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
VSM: U správy Podyjí vidím neochotu cokoliv měnit. Mladá fronta dnes, 19.6.2008, roč. 19, č. 143, 
s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - rozšíření - předpoklady - UNESCO - Seznam světového 
přírodního a kulturního dědictví - zařazení - úsilí - jednání - Městský úřad Znojmo - Správa 
Národního parku Podyjí 
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1886)  CHODĚROVÁ, Monika 
Pohlednice otevře brány do památek / Monika Choděrová, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 151 (28.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - památky - zpřístupnění - zvýhodněné - vstupenky - Znojmo City 
Card 

 
1887)  VSM 
Rarita: Znojmem chodí ponocný : od dechovky k rohu ponocného / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 153 (1.7.2008), s. 1,2, Jižní Morava. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Večerní čas bude ohlašovat ponocný. Znojemsko. 8.7.2008, roč. 18, č. 28, s. 1. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - projekty - Znojmo-město s přívlastkem - turistické - atrakce - 
ponocný - Kubák, Miroslav 
 

1888)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Infocentrum vítá turisty v novém : v sousedství Znojemské radnice vzniklo nové turistické 
infocentrum / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 
153 (1.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistická - infocentra - otevření - historická - centra - 
turistické - atrakce - novinky 

 
1889)  KRÁLOVSKÉ 
Královské město Znojmo se pyšní památkami. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 161 
(11.7.2008), s. 3, Na cestách. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - tipy - historické památky - vinné sklepy - vinotéky - Městská 
plovárna Louka - Znojemské historické vinobraní 

 
1890)  RED 
S průvodcem poznáte Znojmo důkladně / red. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 11 (5.6.2008), 
s. 2. 

dtto: 
MZ. Pravidelné prohlídky města Znojma s průvodcem. Znojemský týden. 9.6.2008, roč. 8, č. 24,   
s. 4. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - města - pravidelné - prohlídky - průvodci - služby - rozšíření 

 
1891)  JM 
Znojmo chce do UNESCO / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 25 (16.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - rozšíření - předpoklady - UNESCO - Seznam světového 
přírodního a kulturního dědictví - zařazení - úsilí - jednání - Městský úřad Znojmo - Správa 
Národního parku Podyjí 
 

1892)  EISENBRUK, Jiř í  
Sklenička se stala pracovním nástrojem / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 25 
(17.6.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - vinařství - Putování po vinicích - Znovín Znojmo, a. s. 
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1893)  SMOLA, Vojtěch 
Pohlednice zlevní vstup do památek : znojemské památky nyní otevírají své brány levněji / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 166 (17.7.2008), s. 4, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - památky - zvýhodněné - vstupné - pohlednice - Znojmo City Card 

 
1894)  DAK 
Kubák: lidé už na mě čekávají / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 176 (29.7.2008), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - všeobecnosti a zajímavosti - ponocný - Kubák, Miroslav - 
zkušenosti 

 
1895)  GROSSMANN, David  
Do Znojma láká další reklamní kampaň : radnice za reklamu zaplatila půl milionu korun / David 
Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 178 (31.7.2008),  
s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - projekty - kampaně - zážitková turistika 

 
1896)  VSM 
Pod Znojmem : památky lze vidět i z řeky / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 184 (7.8.2008), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - Dyje - vyhlídkové lodě - loďky - půjčovny - vyhlídkové plavby - 
provoz - provozovatelé - Pátý, Jan 
 

1897)  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo chce přilákat turisty na hradby / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 195 (20.8.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
GROSSMANN, David. Znojmo chce vrátit rytíře na hradby. Rovnost-Znojemský deník. 20.8.2008, 
roč. 19, č. 195, s. 3. 
ŠIP. Hradby mohou využívat děti i rytíři. Znojemské listy. 28.8.2008, roč. 17, č. 17, s. 1. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - historické - památky - hradby - studie - představení – 
propagace 
 

1898)  NEZVEDA, Petr ,  1967- 
Znojmo stále přitažlivější / Petr Nezveda. -- In: Sto a jedna zahraniční zajímavost. -- ISSN 
0322-9629. -- Roč. 45, č. 16 (4.8.2008), s. 17. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistické - atrakce - programy - novinky 

 
1899)  ŠIP 
Město s přívlastkem dostalo zelenou / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 12 (19.6.2008),     
s. 1. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - projekty - Znojmo-město s přívlastkem - dotace - žádosti - 
schválení 

 
1900)  RZT 
Znojmo Ivana Mládka, vidím tě dvojmo / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 26 (23.06.2008), s. 4. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - vyhlídky - pamětní deska - pamětní deska Ivana Mládka - 
výstavba - návrhy - Znovín Znojmo, a. s. 
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1901)  BOUDA, Otto  
Okrašlovací spolek obnovil Kernekerův kámen / Otto Bouda. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 26 (23.6.2008), s. 6. 

dtto: 
Kernekerův kámen v Gránicích. Podyjské listí. Roč. 9, č. 2 (2008), s. 3-4. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - Gránické údolí (Znojmo, Česko) - Kernekerův kámen - 
rekonstrukce - Okrašlovací spolek - Kerneker, Ferdinand 
 

1902)  ŠIP 
Ponocný otevřel nové turistické informační centrum / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 13 
(3.7.2008), s. 1. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Infocentrum vítá turisty v novém. Znojemské noviny. 4.7.2008, roč. 6, č. 27,    
s. 4.  
EIS. Informační centrum s větším pohodlím. Znojemsko. 8.7.2008, roč. 18, č. 28, s. 4. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistická - informační centra - Obrokova ul. - 
otevření 
 

1903)  TÁBORSKÁ, Ol ina 
Do Znojma aspoň na týden / Olina Táborská. -- In: Styl pro ženy. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - rekreace - historické - památky - prohlídky - historie 
 

1904)  EISENBRUK, Jiř í  
Znojmo doplácí na to, že se s budováním cyklostezek nezačalo v devadesátých letech / Jiří 
Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 30 (22.7.2008), s. 5. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - cyklostezky - výstavba - plánování - dotace 

 
1905)  MÍSTNÍ 
Místní turistické okruhy v Gránicích. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj Národního parku 
Podyjí. -- Roč. 9, č. 2 (2008), s. 2-3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - okruhy - Gránické údolí (Znojmo, Česko) - 
Klub českých turistů 
 

1906)  JM 
První vlaštovky ve městě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 39 (22.9.2008), s. 5. 

dtto: 
ŠIP. Z Fondu revitalizace se vyplácí první dotace. Znojemské listy. 9.10.2008, roč. 17, č. 20, s. 1. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - městská památková rezervace - dotace -schválení - poskytování - 
příspěvky - opravy - Fond revitalizace 
 

1907)  DUŠ 
Pravidelné prohlídky budou pokračovat - nově i v noci! / duš. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17,      
č. 20 (9.10.2008), s. 2. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - průvodci - pravidelné - prohlídky - města - služby - rozšíření 
 

1908)  TREK 
10 000 návštěvníků znojemských věží / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 43 (21.10.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - historické - památky - věže - Vlkova věž - Radniční věž (Znojmo, 
Česko) - prohlídky - návštěvnost - shrnutí 
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1909)  SMOLA, Vojtěch 
Znojemské hradby / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,      
č. 262 (7.11.2008), s. 10, Kam na víkend. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - historické - památky - hradby - opravy - Karolininy sady - 
Gránické údolí (Znojmo, Česko) - výlety 
 

1910)  MOŠTĚK, Mart in  
Znojmo míří na veletrh do Vídně : město poprvé chystá vlastní stánek na Regiontour / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 264 (10.11.2008),      
s. 1, 3. 

dtto: 
EIS. Znojmo má svůj veletržní stánek. Znojemsko. 19.11.2008, roč. 18, č. 47, s. 3. 
DUŠ. Prezentace našeho města ve Vídni má význam. Znojemské listy. 20.11.2008, roč. 17, č. 23,   
s. 1. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - veletrhy - Regiontour - stánky - přípravy - Vídeň - propagace 

 
1911)  SMOLA, Vojtěch 
Turistická atrakce? Bývalá "chudinská čtvrť" Znojma / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -
- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 266 (12.11.2008), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - atrakce - historické - památky - Jáma - 
Staré město (Znojmo, Česko) – rekonstrukce 
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ZNOJMO –  m í s t n í  č á s t i  
 
 
 

Znojmo –  Hrad iště: 
 
 

1912)  PAVLÍK, V.  
Něco znojemské historie : Předrománský (velkomoravský) kostel ve Znojmě - Hradišti / V. Pavlík. -
- In: Život farností Znojma. -- Č. 1 (2008), s. 3-4. -- R-2894. 

dtto: 
PAVLÍK, V. Něco znojemské historie : sestry Dcer Nejsvětějšího Spasitele. Život farností 
Znojma. Č. 2 (2008), s. 4-5. 
Znojmo-Hradiště - církev - předrománské - kostely - historie 
 

1913)  SKÁLOVÁ, Veronika 
Těžká cesta. Až ke svatořečení? : Boromejku Matku Vojtěchu Hasmandovou věznili komunisté, ale 
nezlomili ji / Veronika Skálová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 19 
(23.1.2008), s. 5, Jižní Morava. 
Znojmo-Hradiště - církev - řády - boromejky - osobnosti - Hasmandová, Antonie - Matka Vojtěcha 
- životopisy 
 

1914)  MOŠTĚK, Mart in  
Klášter zůstane prázdný do jara : Křížovníci hledají zájemce o probošství / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 22 (26.1.2008), s. 3. 
Znojmo-Hradiště - církev - kláštery - pronájmy - odložení - křížovníci 
 

1915)  DAK 
Domov pro matky v tísni zahajuje / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 35 (11.2.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Na Hradišti je v provozu nový Domov pro matky v tísni. Znojemské listy. 14.2.2008, roč. 17, 
č. 3, s. 1. 
Znojmo-Hradiště - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - domovy - Domov pro matky v tísni - 
otevření 
 

1916)  JM 
Dostanou lesy řeholníci? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 8, č. 7 (11.2.2008), s. 3. 
Znojmo-Hradiště - příroda - lesy - církev - vrácení - schválení 
 

1917)  JM 
Na Hradiště povede nový most / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 11 (10.3.2008), s. 1. 
Znojmo-Hradiště - stavebnictví - mosty - bourání - Gránické údolí (Znojmo, Česko) - nové - 
výstavba 
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1918)  MOŠTĚK, Mart in  
Klášter na Hradišti ožije : Křížovníci podepíší smlouvy o využití kláštera na Hradišti / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 80 (4.4.2008), s. 1. 
Znojmo-Hradiště - církev - kláštery - pronájmy - křížovníci s červenou hvězdou - majitelé - 
smlouvy - podepsání 
 

1919)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Stavba mostu odřízne Hradiště : obyvatelé Hradiště se obávají několikaměsíční uzavírky kvůli 
stavbě mostu v Gránickém údolí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 92 (18.4.2008), s. 1, 3. 
Znojmo-Hradiště - doprava - mosty - výstavba - Gránické údolí (Znojmo, Česko) - uzavírky - 
objížďky 
 

1920)  SMOLA, Vojtěch 
Klášter se otevře rodinám : historické budovy na Hradišti našly po odchodu boromejek využití: 
stanou se duchovním centrem / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 19, č. 98 (25.4.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Hradiště: klášter dostane využití. Znojemské noviny. 11.4.2008, roč. 6, č. 15,    
s. 1. 
Znojmo-Hradiště - historické - památky - kláštery - Hradiště (Znojmo, Česko) - prostory - 
veřejnost - otevření - Institut pro křesťanskou kulturu 
 

1921)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Hradiště žije kvůli mostu v nejistotě : úterní beseda starosty Nezvedy s občany Hradiště místní 
vůbec neuklidnila / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, 
č. 108 (9.5.2008), s. 3. 
Znojmo-Hradiště - doprava - mosty - výstavba - Gránické údolí (Znojmo,Česko) - Správa a údržba 
silnic - obyvatelé - debaty 
 

1922)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Silničáři slíbili provizorní most : na Hradiště se lidé dostanou stejnou silnicí i při stavbě nového 
mostu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 145 
 (21.6.2008), s. 1. 

dtto: 
ŠIP. Na Hradišti se bude jezdit přes provizorní most. Znojemské listy. 3.7.2008, roč. 17, č. 13,   
s. 1. 
Znojmo-Hradiště - silniční - doprava - mosty - stavby - rekonstrukce - Správa a údržba silnic - 
provizorní mosty - výstavba 
 

1923)  SMOLA, Vojtěch 
Místo dřevěné zastávky vrátili zase plechovou / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 152 (30.6.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-Hradiště - autobusová - doprava - zastávky - přístřešky - provedení - projekty 
 

1924)  MOŠTĚK, Mart in  
Pohřebiště jsme hledali dvacet let : archeolog Bohuslav Klíma se svými spolupracovníky odkrývá   
na Hradišti jedno z největších velkomoravských pohřebišť / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 172 (24.7.2008), s. 3. 
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Znojmo-Hradiště - dějiny - Velká Morava - archeologické - nálezy - pohřebiště - osobnosti - 
archeologové - Klíma, Bohuslav – rozhovory 
 

1925)  VSM 
Odkryli stovku hrobů. Je to začátek / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 182 (5.8.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Klíma: Začnou nám pravé archeologické žně. Mladá fronta dnes. 5.8.2008, roč. 
19, č. 182, s. 2, Jižní Morava. 
ČTK. Archeologové odkrývají nekropoli ve Znojmě. Hospodářské noviny. 22.8.2008, č. 165, s. 4. 
Znojmo-Hradiště - dějiny - Velká Morava - archeologie - archeologické - nálezy - velkomoravská - 
pohřebiště - hroby - Klíma, Bohuslav 
 

1926)  MOŠTĚK, Mart in  
Hradiště: oprava mostu začne v pondělí : na dvacet milionů vyjdou opravy dvou zchátralých mostů 
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 184 
(7.8.2008), s. 3. 
Znojmo-Hradiště - doprava - mosty - lávky - opravy - rekonstrukce - Gránické údolí (Znojmo, 
Česko) - Správa a údržba silnic 
 

1927)  MOŠTĚK, Mart in  
Badatelé našli dávného vinaře : z hrobu mladého muže z rozsáhlého pohřebiště na Hradišti 
vyzvedli archeologové zrnka vinné révy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 188 (12.8.2008), s. 1. 
Znojmo-Hradiště - dějiny - Velká Morava - archeologie - archeologické - nálezy - pohřebiště - 
hroby - archeologové - Klíma, Bohuslav 
 

1928)  SMOLA, Daniel  
Oprava mostu na Hradišti včera začala / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 188 (12.8.2008), s. 3. 

dtto: 
VSM. Most zmizel. Mladá fronta dnes. 14.8.2008, roč. 19, č. 190, s. 4, Jižní Morava. 
ŠIP. Most na Hradiště se opravuje. Znojemské listy. 14.8.2008, roč. 17, č. 16, s. 2. 
Znojmo-Hradiště - doprava - mosty - lávky - opravy - rekonstrukce - zahájení - Gránické údolí 
(Znojmo, Česko) - Správa a údržba silnic 
 

1929)  SMOLA, Daniel  
V mostu číhaly nastražené pumy : dvě stokilové bomby z druhé světové války byly až do včerejšího 
dne nastraženy pod mostem na Hradiště / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 190 (14.8.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
EI, PKO. Most ukrýval dvě bomby. Právo. 14.8.2008, roč. 18, č. 190, s. 5. 
VSM. Po zaminovaném mostě jezdili u Znojma 63 let. Mladá fronta dnes. 14.8.2008, roč. 19,        
č. 190, s. 1, Jižní Morava. 
VSM. Most skrýval kromě pum i granáty. Mladá fronta dnes. 15.8.2008, roč. 19, č. 191, s. 1, Jižní 
Morava. 
Znojmo-Hradiště - vojenství - munice - pumy - bomby - 2. svět. válka - nálezy - mosty - likvidace - 
kontroly 
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1930)  SMOLA, Daniel  
Tlaková vlna rozbila po výbuchu okna : dělostřelecké granáty a ženijní nálože našli ještě včera       
v pilíři mostu u Hradiště policejní pyrotechnici / Daniel Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 191 (15.8.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Most ukrýval bomby, nálože a granáty. Znojemský týden. 18.8.2008, roč. 8, č. 34, s. 1, 2. 
Znojmo-Hradiště - vojenství - munice - bomby - nálože - granáty - 2. svět. válka - nálezy - mosty - 
likvidace - kontroly 
 

1931)  SMOLA, Vojtěch 
V místě nálezu pum vyrostl provizorní most / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 196 (21.8.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
EIS. Na Hradiště po provizorním mostě. Znojemsko. 26.8.2008, roč. 18, č. 35, s. 1. 
Znojmo-Hradiště - doprava - mosty - rekonstrukce - Gránické údolí (Znojmo, Česko) - uzavírky - 
Správa a údržba silnic 
 

1932)  VOJTEK, Milan 
Archeologové odkrývají tajemství hrobů z dob Velké Moravy / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 
1211-2119. -- Roč. 18, č. 198 (23.8.2008), s. 13. 

dtto: 
CHAF. Na Hradišti bylo obrovské velkomoravské pohřebiště. Znojemský týden. 11.8.2008, roč. 8, 
č. 33, s. 3. 
Znojmo-Hradiště - dějiny - Velká Morava - archeologie - archeologické nálezy - velkomoravská - 
pohřebiště - hroby - Klíma, Bohuslav 
 

1933)  JM 
Řidiči se na Hradiště dostanou nad mostem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 26 (23.6.2008), s. 1. 
Znojmo-Hradiště - doprava - mosty - výstavba - Gránické údolí (Znojmo, Česko) - Správa a údržba 
silnic - náhradní mosty 
 

1934)  EISENBRUK, Jiř í  
Hradišťský most mohl vyletět do povětří / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko.-- Roč. 18, č. 34 
(19.8.2008), s. 1, 2. 

dtto: 
ŠIP. Dědictví války se skrývalo pod mostem na Hradiště. Znojemské listy. 28.8.2008, roč. 17,      
č. 17, s. 2. 
Znojmo-Hradiště - vojenství - munice - pumy - bomby - 2. svět. válka - nálezy - mosty - lidkvidace 
- kontroly 
 

1935)  MM 
Odborníci pochválili vykopávky na znojemském Hradišti / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 219 (17.9.2008), s. 3. 
Znojmo-Hradiště - dějiny - archeologie - velkomoravské - pohřebiště - vykopávky - výzkumy 
 

1936)  VOJTEK, Milan 
Archeolog nechce utlumit výzkum Hradiště : v dalších letech mohou pokračovat v práci nejen        
v záchranném výzkumu, plánují, že odkryjí další pohřebiště/ Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 
1211-2119. -- Roč. 18, č. 231 (1.10.2008), s. 17. 
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Znojmo-Hradiště - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické - výzkumy - nálezy - pohřebiště - 
hroby - archeologové - Klíma, Bohuslav 
 

1937)  EISENBRUK, Jiř í  
Hradiště zřejmě bude prohlášeno kulturní památkou : nejúspěšnější archeologická sezona            
za posledních 23 let / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 41 (7.10.2008), s. 12. 
Znojmo-Hradiště - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické - nálezy - sezona - ukončení - 
výsledky - shrnutí 
 

1938)  VSM 
Pod provizorním mostem už roste nový / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 250 (23.10.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-Hradiště - Gránický potok - stavebnictví - mosty - výstavba - dokončení 
 

1939)  SMOLA, Vojtěch 
Šelma zardousila už 60 slepic : obyvatelům znojemského Hradiště likviduje chovy drůběže zřejmě 
liška z národního parku / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 
č. 260 (5.11.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-Hradiště - příroda - škodná - lišky - škody - drůbež - likvidace 
 

1940)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
V domově pro matky žije i táta : rok provozu nového Domova pro matky v tísni na Hradišti nabídl 
azyl desítkám matek a dětí / Sylva Pavlačková, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 278 (27.11.2008), s. 1, 3. 
Znojmo-Hradiště - sociální péče - matky s dětmi - Domov pro matky v tísni - provoz - zajištění - 
Oblastní charita Znojmo - zájem - kapacita 
 

1941)  VSM 
Most k Hradišti je skoro hotov / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,    
č. 284 (4.12.2008), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-Hradiště - Gránický potok - stavebnictví - mosty - výstavba - dokončení - zprovoznění 
 

1942)  JM 
Na Hradiště už po novém mostě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 49 (1.12.2008), s. 3. 
Znojmo-Hradiště - Gránický potok - stavebnictví - mosty - výstavba - dokončení - zprovoznění 
 

1943)  SMOLA, Daniel  
Místo kaprů tahali z rybníčku granáty / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 304 (31.12.2008), s. 3. 
Znojmo-Hradiště - vojenství - munice - granáty - druhá světová válka, 1939-1945 - nálezy - 
rybníky - Boubínka 
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Znojmo –  Kon ice: 
 
 

1944)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Zničili mu vinici, vybuduje novou : kvůli omylu výrobce chemikálií přišel Jaroslav Dolský z Konic      
o vinici / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 31 
(6.2.2008), s. 1. 
Znojmo-Konice - zemědělství - vinohradnictví - vinohrady - postřiky - zničení - odškodnění 
 

1945)  JM 
Za zničené vinohrady dostali milion / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 7 (11.2.2008), s. 1. 
Znojmo-Konice - zemědělství - vinohradnictví - vinohrady - postřiky - zničení - odškodnění 
 

1946)  VSM 
V Konicích vynesou kozla do vinohradu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 104 (3.5.2008), s. 6, Jižní Morava. 
Znojmo-Konice - kultura - slavnosti - folklor - tradice - Hroznová koza - Spolek přátel Hroznové 
kozy - vynášení - Hroznový kozel 
 

1947)  SMO 
Zloději vína, pozor! Hroznová koza už je ve vinici / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 105 (5.5.2008), s. 3. 
Znojmo-Konice - kultura - slavnosti - folklor - tradice - Hroznová koza - Spolek přátel Hroznové 
kozy - průvody - vynášení - Hroznový kozel 
 

1948)  SMOLA, Daniel  
Hroznová koza už hlídá vinohrady : Spolek přátel Hroznové kozy zanesl v sobotu mýtickou bytost 
do vinohradu u Konic / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 19 
(9.5.2008), s. 4. 
Znojmo-Konice - kultura - slavnosti - folklor - tradice - Hroznová koza - Spolek přátel Hroznové 
kozy - průvody - vynášení - Hroznový kozel 
 

1949)  EIS 
V Konicích knihovna zůstává / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 25 (17.6.2008), s. 5. 
Znojmo-Konice - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - pobočky - 
stěhování 
 

1950)  EISENBRUK, Jiř í  
V Konicích sice hřiště zbourali, ale postaví ho znovu, chyběl totiž formální souhlas stavebního 
úřadu / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 30 (22.7.2008), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Hřiště v Konicích muselo pryč, chybělo potřebné razítko. Znojemský týden. 28.7.2008, roč. 
8, č. 31, s. 4. 
Znojmo-Konice - zájmová činnost - děti - hřiště - výstavba 
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Znojmo - Načerat i ce: 
 
 

1951)  EIS 
Spali v knihovně / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 14 (1.4.2008), s. 3. 
Znojmo-Načeratice - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - pobočky - 
Pobočka Načeratice - Noc s Andersenem 
 

1952)  CHODĚROVÁ, Monika 
Kočky budou v útulku kastrovat / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 191 (15.8.2008), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Žena dala čtvrt milionu na kočky. Mladá fronta dnes. 16.8.2008, roč. 19, č. 192, 
s. 2, Jižní Morava. 
BE. Pro kočičí bezdomovce otevřeli nový útulek. Znojemský týden. 18.8.2008, roč. 8, č. 34, s. 9. 
Znojmo-Načeratice - příroda - kočky - kočičí - útulky - otevření - finanční - dary 
 

1953)  TIK 
Štěpánka Faglerová: Dobrý skutek je krůčkem do nebe / Petr Nezveda. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
18, č. 34 (19.8.2008), s. 5. 

dtto: 
ŠIP. Znojmo má nový útulek pro opuštěné kočky. Znojemské listy. 28.8.2008, roč. 17, č. 17, s. 2. 
Znojmo-Načeratice - příroda - kočky - kočičí - útulky - otevření - finanční - dary 
 

1954)  SMOLA, Vojtěch 
Kastrace potulných koček ve Znojmě začala / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 225 (24.9.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-Načeratice - příroda - kočky - kočičí - útulky - otevření - finanční - dary 
 

1955)  MCH 
Útulkem prošlo 70 koček / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 260 (5.11.2008), s. 3, 8. 
Znojmo-Načeratice - zemědělství - chovatelství - kočky - útulky 
 
 
 

Znojmo –  Oblekov i ce: 
 
 

1956)  TREK 
Zimní Wake Up Fest Znojmo rozproudil krev desítkám tanečníků / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
18, č. 3 (15.1.2008), s. 12. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Zimní Wake up: sto diváků. Znojemské noviny. 18.1.2008, roč. 6, č. 3, s. 2. 
Znojmo-Oblekovice - kultura - hudba - zimní - festivaly - Wake Up Fest Znojmo 
 

1957)  STŘECHA,  František 
Dyje v Oblekovicích bude bez nánosů / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 10 (3.3.2008), s. 2. 
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Znojmo-Oblekovice - životní prostředí - řeky - Dyje - koryta - čištění - Povodí Moravy 
 

1958)  MOŠTĚK, Mart in  
Do Oblekovic míří jarní Wake up : organizátoři mladé rockové přehlídky chystají druhý 
minifestival / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19,     
č. 92 (18.4.2008), s. 3. 
Znojmo-Oblekovice - kultura - hudba - hudební - jarní - festivaly - Jarní Wake up - programy 
 

1959)  MOŠTĚK, Mart in  
Rockový budíček zvonil opět slabě : druhý rockový minifestival v Oblekovicích potěšil organizátory 
atmosférou, zklamal zájmem diváků / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 94 (21.4.2008), s. 3. 
Znojmo-Oblekovice - kultura - hudba - rockové - hudební festivaly - Wake Up Fest Znojmo - 
konání - nízká - účast 
 

1960)  VSM 
Šampion tráví důchod u Znojma / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,   
č. 195 (20.8.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
BE. Pardubický šampion odpočívá nedaleko řeky Dyje. Znojemský týden. 30.6.2008, roč. 8, č. 27, 
s. 4. 
EISENBRUK, Jiří. Koňská legenda šla do důchodu. Znojemsko. 5.8.2008, roč. 18, č. 32, s. 1, 3. 
Znojmo-Oblekovice - zemědělství - chovatelství - koně - Velká pardubická - vítězové - chovatelé - 
Miroš, František 
 

1961)  SMOLA, Daniel  
Zraněný muž hledá majitele chodníku : Ivo Krajc se vloni na podzim zranil na chodníku                   
v Oblekovicích / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 36 
(5.9.2008), s. 1. 
Znojmo-Oblekovice - doprava - chodníky - vlastnictví - Ředitelství silnic a dálnic - spory 
 
 
 

Znojmo –  Pop ice: 
 
 

1962)  JM 
Satelitním obcím chybí spoje na nákup a k lékaři / jm, chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 4 (21.1.2008), s. 1, 2. 
Znojmo-Popice - Kuchařovice (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - spoje - 
nedostupnost 
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Znojmo –  Př ímět i ce: 
 
 

1963)  ZD 
Obchvat: Poslední šance pro Přímětice a Znojmo / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 3. 
Znojmo-Přímětice - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - Ředitelství silnic a dálnic 
 

1964)  VSM 
Spása Znojma: průmyslové zóny / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,   
č. 107 (7.5.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-Přímětice - průmysl - průmyslové zóny - budování - pracovní příležitosti 
 

1965)  ANDRLE, Martin  
Odstartovala beachová sezona / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 119 (22.5.2008), s. 20. 
Znojmo-Přímětice - sport - beachvolejbal - turnaje 
 

1966)  NEZVEDA, Petr ,  1967- 
Znojmo bude mít první průmyslovou zónu / Petr Nezveda. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 17, č. 9 
(9.5.2008), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Znojmo-Přímětice - průmysl - průmyslové - zóny - budování - pracovní - 
příležitosti 
 

1967)  JM 
V Příměticích vyroste Krystal park / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 20 (12.5.2008), s. 1, 3. 
Znojmo-Přímětice - průmysl - průmyslové - zóny - Krystal park - výstavba - pracovní - příležitosti 
 

1968)  PI 
Přímětice : den otevřených dveří Křížového sklepa a památníku Prokopa Diviše / PI. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 22 (30.5.2008), s. 4-5. 

dtto: 
BE. Prokop Diviš by se divil... ale chutnalo by mu. Znojemský týden. 2.6.2008, roč. 8, č. 23, s. 7. 
Znojmo-Přímětice - historické - památky - sklepy - Křížový sklep Přímětice - památníky - památník 
Prokopa Diviše - den otevřených dveří - historie 
 

1969)  VSM 
Sídliště ve Znojmě má šanci získat lesk. A bezpečí / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 222 (20.9.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-Přímětice - bydlení - městské - byty - sídliště - revitalizace - projekty - přípravy 
 

1970)  MM 
Město chystá bazén v Příměticích / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 232 (2.10.2008), s. 3. 

dtto: 
VSM. V Příměticích budou mít krytý bazén. Mladá fronta dnes. 9.10.2008, roč. 19, č. 238, s. 4, 
Jižní Morava.  
EIS. "Slaný" přímětický bazén bude usilovat o dotaci. Znojemsko. 4.11.2008, roč. 18, č. 45, s. 3. 
Znojmo-Přímětice - služby - bazény - výstavba - dotace - Evropská unie 
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1971)  VSM 
Znojemští, přemýšlejte. Hledají se jména 48 ulic / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 262 (7.11.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Přímětice: padesátka ulic dostane jména. Rovnost-Znojemský deník. 7.11.2008, 
roč. 19, č. 262, s. 3. 
Znojmo-Přímětice - veřejný život - místní správa - ulice - nové - názvy - hlasování 
 

1972)  CHODĚROVÁ, Monika 
Runkasová: O smutných zvířecích osudech bych mohla napsat knihu / Monika Choděrová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 276 (25.11.2008), s. 3. 
Znojmo-Přímětice - zemědělství - chovatelství - Spolek pro opuštěná a týraná zvířata - útulky - 
chovatelé - Runkasová, Lenka 
 

1973)  SMOLA, Vojtěch 
Už nezabloudí. Ulice mají svá jména / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 289 (10.12.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Radní pojmenovali přímětické ulice. Rovnost-Znojemský deník. 10.12.2008, roč. 
19, č. 289, s. 1, 3. 
Znojmo-Přímětice - veřejný život - místní správa - ulice - nové - názvy - zastupitelé - schvalování 
 

1974)  BE 
Přímětice budou mít názvy ulic / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 51-52 (15.12.2008), s. 5. 

dtto: 
TREK. Přímětice: ulice Werichova i Jarní. Znojemsko. 16.12.2008, roč. 18, č. 51, s. 2. 
ŠIP. Ulice v Příměticích mají názvy. Znojemské listy. 19.12.2008, roč. 17, č. 25, s. 1. 
Znojmo-Přímětice - veřejný život - místní správa - ulice - nové - názvy - zastupitelé - schvalování 
 

1975)  GRD 
Nové ulice vyženou úředníky do terénu / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 301 (27.12.2008), s. 3. 
Znojmo-Přímětice - veřejný život - místní správa - ulice - přejmenování - občané - dokumenty - 
výměna - Městský úřad Znojmo - zajištění - mobilní pracoviště 
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OBCE  ZNOJEMSKÉHO REGIONU 
 
 
 

Bant i ce: 
 
 

1976)  PETERKOVÁ, Ľuba 
Bude u Bantic stát elektrárna, nebo větrný park? / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, 
č. 3 (15.1.2008), s. 2. 
obce - Bantice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné elektrárny - výstavba - průzkumy 
 

1977)  ČTK 
Staví koupaliště, jehož vodu vyčistí řasy / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 137, (12.6.2008),s. 4, Jižní Morava.  

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. V Banticích budují biotopové koupaliště. Znojemsko. 6.5.2008, roč. 18, č. 19,   
s. 2. 
obce - Bantice (Znojmo, Česko) - příroda - přírodní - jezírka - koupaliště - vybudování - 
zprovoznění 
 

1978)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Bantičtí otevřou bio koupaliště / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 145 (21.6.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Vodu na koupališti v Banticích čistí rákos. Znojemský týden. 23.6.2008, roč. 8, č. 26, s. 5. - 
EIS. Bantice: Unikátní koupaliště. Znojemsko. 8.7.2008, roč. 18, č. 28, s. 1. 
obce - Bantice (Znojmo, Česko) - příroda - přírodní - koupaliště - vybudování - zprovoznění 
 

1979)  RED 
Bantice: milionové opravy / red. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 164 (15.7.2008), s. 3. 

dtto: 
TREK. V Banticích mají nové chodníky, silnici i most. Znojemsko. 22.7.2008, roč. 18, č. 30, s. 2. 
obce - Bantice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - opravy - výstavba - přírodní koupaliště - silnice - 
mosty - chodníky - dešťová kanalizace - parkoviště 
 

1980)  VOJTEK, Milan 
Na Znojemsku u obce Bantice vyrostla nová větrná elektrárna / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- 
ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 167 (18.7.2008), s. 10. 
obce - Bantice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - instalace 
 

1981)  MM 
U Bantic stojí nová větrná elektrárna / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 170 (22.7.2008), s. 3. 

dtto: 
CHAF. U Bantic vyrostla větrná elektrárna. Znojemský týden. 21.7.2008, roč. 8, č. 30, s. 3. 
EISENBRUK, Jiří. Petřínská rozhledna je proti větrníku v Banticích trpaslíkem. Znojemsko. 
22.7.2008, roč. 18, č. 30, s. 5. 
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obce - Bantice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - provoz – zahájení 
 

1982)  EIS 
Světová premiéra v Banticích / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 35 (26.8.2008), s. 2. 
obce - Bantice (Znojmo, Česko) - zemědělství - zemědělská - technika - stroje - představení - 
Claas - Agrall 
 

1983)  SPA 
V Banticích budují nový rybník / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 281 (1.12.2008), s. 3. 
obce - Bantice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - rybníky - budování - dotace - Fond životního 
prostředí - Evropská unie 
 
 
 

Běhařov ice: 
 
 

1984)  MM 
Běhařovice nebudou městysem / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 227 (26.9.2008), s. 3. 
obce - Běhařovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - městys - žádosti - zamítnutí 
 

1985)  MM 
Svazek obcí chystal nové projekty / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, 
č. 43 (24.10.2008), s. 1. 
obce - Medlice - Běhařovice (Znojmo, Česko) - Ratišovice - veřejný život - místní správa - Svazek 
obcí - projekty - přípravy - dokončení 
 

1986)  MM 
Obec zrekultivuje staré skládky / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 265 (1.11.2008), s. 3. 
obce - Běhařovice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - komunální odpad - skládky - rekultivace 
 
 
 

B ítov: 
 
 

1987)  MOŠTĚK, Mart in  
Hrady čekají na peníze : na hradech a zámcích upravují expozice a chystají opravy / Martin 
Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 7 (15.2.2008), s. 1, 2.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - zámky - 
expozice - úpravy 
 

1988)  JIS 
Mlžná postava pluje na Bítově / jis. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 73 (27.3.2008), s. 27. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - pověsti - historie 
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1989)  CHAF 
V Bítově zahájili sezónu / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 21 (19.5.2008), s. 1, 3. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - Státní hrad Bítov (Znojmo, Česko) - 
sezony - zahájení 
 

1990)  CHAF 
V Bítově láká hlavně mučírna / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 24 (9.6.2008), s. 13. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - Státní hrad Bítov (Znojmo, Česko) 
 

1991)  CHAF 
Mezi Chvalaticemi a Bítovem lesníci otevřeli naučnou stezku / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 25 (16.6.2008), s. 4. 
obce - Chvalatice - Bítov (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - naučné - stezky - otevření 
 

1992)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Bítov láká na kuchyni / ČTK, zr. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 182 (5.8.2008),      
s. 13. 

dtto: 
PKN. Dršťky pro psy dováženy až ze Znojma. Znojemsko. 8.7.2008, roč. 18, č. 28, s. 4. 
CHAF. Jak se vařilo na hradě. Znojemský týden. 28.7.2008, roč. 8, č. 31, s. 6. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - Státní hrad Bítov (Znojmo, Česko) 
 

1993)  ZL 
Středověký hrad Bítov láká k prohlídce / zl. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
6, č. 25 (20.6.2008), s. 5. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - Státní hrad Bítov (Znojmo, Česko) - 
turistické cíle - prohlídky 
 

1994)  VSM 
U Bítova začali stavět rozhlednu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 
č. 202 (28.8.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
NOVÁK, Pavel Kryštof. U Bítova vyroste Rumburak, jediná rozhledna na Znojemsku. Znojemsko. 
15.7.2008, roč. 18, č. 29, s. 1. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - rozhledny - výstavba 
 

1995)  NOVÁK, Pavel  Kryštof 
Legendární bítovský Slaměný most povstane z ruin / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 29 (15.7.2008), s. 5. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - mosty - Slaměný most - rekonstrukce - 
historie 
 

1996)  CHODĚROVÁ, Monika 
Rumburak bude první rozhlednou : poblíž bítovskéhohradu roste třicetimetrová rozhledna, jediná 
na Znojemsku / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 204 (30.8.2008), s. 3. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - atrakce - rozhledny - Rumburak - školící střediska - 
bowling - fitness centra - výstavba 
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1997)  NOVÁK, Pavel  Kryštof 
Hláska hradu Cornštejna zviditelněna / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 29 
(15.7.2008), s. 11. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - zříceniny - Cornštejn - hlásky - odlesnění 
 

1998)  EIS 
Na romantické zřícenině Cornštejnu ožily pověsti / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 30 
(22.7.2008), s. 11. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - zříceniny - Cornštejn - festivaly - pověsti - 
Festival oživlých pověstí 
 

1999)  CHAF 
Objevte zaniklý svět starého Bítova / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 31 (28.7.2008), s. 9. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - fotografie - historie 
 

2000)  NOVÁK, Pavel  Kryštof 
Starý Bítov se vrátil, ale zůstane jen do 31. srpna / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
18, č. 32 (5.8.2008), s. 1. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - kultura - fotografie - výstavy - starý Bítov - Cornellyho restaurace 
- historie 
 

2001)  NOVÁK, Pavel  Kryštof 
Elsičko, ty miluješ Bítov, a Bítov miluje tebe : všichni už umřeli, já jsem jenom takovej zbytek, 
říká šestadevadesátiletá Elsa Fischerová / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18,       
č. 52 (23.12.2008), s. 22. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - Státní hrad Bítov (Znojmo, Česko) - 
správci - Fischerová, Elsa - vzpomínky - historie 
 
 
 

B l ížkov i ce: 
 
 

2002)  MM 
Blížkovice chystají pozemky pro domy / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 19, č. 15 (18.1.2008), s. 3. 
obce - Blížkovice (Česko) - bydlení - domy - výstavba - pozemky - schválení 
 

2003)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Blížkovické trápí černé skládky : nezodpovědní lidé vyvážejí v Blížkovicích odpad do přírody, i 
když mají sběrný dvůr nedaleko / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 25 (30.1.2008), s. 3. 
obce - Blížkovice (Česko) - životní - prostředí - černé - skládky - likvidace 
 

2004)  DAK 
Blížkovice plánují viceúčelové hřiště / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 55 (5.3.2008), s. 3. 
obce - Blížkovice (Česko) - sport - víceúčelové - hřiště - sportoviště - vybudování 
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2005)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Žáci chtějí překonat rekord v délce čtení / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 64 (15.3.2008), s. 3. 

dtto: 
SPA. Děti vytvořily nový rekord. Rovnost-Znojemský deník. 18.3.2008, roč. 19, č. 66, s. 3. 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Žáci překonali vlastní rekord ve čtení. Znojemksé noviny. 21.3.2008, roč. 6, 
č. 12, s. 3. 
obce - Blížkovice (Česko) - školství - základní školy - čtení - čtenářské - maratóny - rekordy 
 

2006)  EISENBRUK, Jiř í  
V Blížkovicích mají větrníky zelenou / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 17 
(22.4.2008), s. 3. 
obce - Blížkovice (Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - výstavba - schválení 
 

2007)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 17 (22.4.2008), s. 11. 
obce - Blížkovice (Česko) - dějiny - památky - školy - historie - současnost 
 

2008)  EISENBRUK, Jiř í  
Tajemné podzemí Blížkovic je zatopeno průzračnou vodou : nikdo neví, kam až chodby sahají / Jiří 
Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 19 (6.5.2008), s. 1, 3. 
obce - Blížkovice (Česko) - historické - památky - podzemí - zatopení - historie 
 

2009)  JM 
V Blížkovicích končí s prasaty, prodělali na nich 20 milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 24 (9.6.2008), s. 3. 
obce - Blížkovice (Česko) - zemědělství - Agrodružstvo Blížkovice - prasata - chovy - ukončení 
 

2010)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Kopp pracuje pro agrodružstvo : zemědělské družstvo v Blížkovicích plánuje fotovoltaickou 
elektrárnu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,       
č. 163 (14.7.2008), s. 1. 
obce - Blížkovice (Česko) - průmysl - energie - fotovoltaické - elektrárny - Agrodružstvo 
Blížkovice - výstavba - projekty - plánování 
 

2011)  DAK 
Blížkovičtí jsou informováni SMS / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 183 (6.8.2008), s. 3. 
obce - Blížkovice (Česko) - veřejný život - místní správa - informace - poskytování - systém 
vyrozumívání obyvatel - SMS 
 

2012)  JM 
V Blížkovicích vyroste sluneční elektrárna / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 30 (21.7.2008), s. 1, 2. 
obce - Blížkovice (Česko) - průmysl - energetika - sluneční - fotovoltaické - elektrárny - výstavba 
- Agrodružstvo AGSUN 
 

2013)  JEŽKOVÁ, Šárka 
Rekonstrukce náměstí v Blížkovicích / Šárka Ježková. -- In: Zpravodaj svazku obcí při formanské 
cest. -- Č. 2 (2008), s. 4. 
obce - Blížkovice (Česko) - stavebnictví - náměstí - rekonstrukce - studie - vypracování 
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Bohut ice: 
 
 

2014)  MM 
Bohutická křížová cesta chce přilákat turisty / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 14 (17.1.2008), s. 3. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - církev - tradice - křížová cesta - obnovení - propagace 
 

2015)  GRUN, Bronislav  
Bohutice : dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko / Bronislav Grun, Eva 
Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 2 (25.1.2008), s. 10. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - historické - památky - historie - vzpomínky 
 

2016)  BE 
Bohutičtí budou vybírat Krále mariášníků už po deváté / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 8 (18.2.2008), s. 7. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - hry - karty - mariáš - turnaje - 9. ročník 
 

2017)  SEDMERA, Pavel  
2. ročník ochutnávky mladých vín / Pavel Sedmera. -- In: Bohutický zpravodaj. -- (2008), č. 1, s. 5. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - vína - ochutnávky - 2. ročník 
 

2018)  MAŠA, Frant išek 
Bohutické vinařství na starých mapách / František Maša. -- In: Bohutický zpravodaj. -- (2008),    
č. 1, s. 6-7. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - staré - mapy - zobrazení 
 

2019)  VEJVALKA, Vít  
50 let založení Českého zahrádkářského svazu / Vít Vejvalka. -- In: Bohutický zpravodaj. -- 
(2008), č. 1, s. 9-10. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - zemědělství - zahrádkářství - Český zahrádkářský svaz - 50. 
výročí - dějiny 
 

2020)  MM 
Bohutičtí chtějí místo družstva domky / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 131 (5.6.2008), s. 3. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - rodinné domy - výstavba 
 

2021)  ŽÁK, Martin  
Bohutický košt - tentokrát již pošesté... / Martin Žák. -- In: Bohutický zpravodaj. -- (2008), č. 2, 
s. 3-4. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - vína - košty - Bohutický košt - 6. ročník 
 

2022)  MAŠA, Frant išek 
K historii jednoho bohutického kříže / František Maša. -- In: Bohutický zpravodaj. -- (2008), č. 2, 
s. 6. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - historické - památky - kříže - historie 
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2023)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Lurdská jeskyně slavila osmdesáté výročí / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 169 (21.7.2008), s. 3. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - církev - poutě - Lurdská jeskyně - vysvěcení - 80. výročí - 
sochy - křížová cesta - seznam kulturních památek - zápis 
 

2024)  MCH 
Hořící kombajn zapálil pole / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 172 (24.7.2008), s. 3. 

dtto:  
JM. U Bohutic shořelo pole s pšenicí i kombajn. Znojemský týden. 28.7.2008, roč. 8, č. 31, s. 1. 
TREK. U Bohutic byl žhářem kombajn. Znojemsko. 29.7.2008, roč. 18, č. 31, s. 1. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - zemědělství - pole - požáry - škody - úroda - zničení 
 

2025)  MOŠTĚK, Mart in  
Bohutické sochy už jsou památkou : sochy bohutické křížové cesty zapsalo ministerstvo kultury  
do seznamu evidovaných památek / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 6, č. 26 (27.6.2008), s. 1. 

dtto: 
MASK. Sochy Bohutické křížové cesty kulturní památkou. Zrcadlo. 1.8.2008, roč. 7, č. 14, s. 8. 
DOMS. Sochy Bohutické křížové cesty jsou kulturní památkou. Znojemský týden. 4.8.2008, roč. 8, 
č. 32, s. 5. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - sochy - křížová cesta - seznam kulturních 
památek - Národní památkový ústav 
 

2026)  MASK 
Oheň zničil zemědělcům kombajny i úrodu / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 14 (1.8.2008), s. 3. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - Rešice - zemědělství - pole - požáry - škody - úroda - zničení 
 

2027)  DOMS 
Místo statku budou rodinné domky / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 33 (11.8.2008), s. 4. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - rodinné - domy – výstavba 
 

2028)  MASK 
Kostel přišel o celou věž / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 22 (5.12.2008), s. 3. 

dtto: 
DOMS. Kostel přišel o věž. Znojemský týden. 8.12.2008, roč. 8, č. 50, s. 3. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostelní - věže - rekonstrukce 
 

2029)  NEDOMOVÁ, Blažena 
Generální oprava věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bohuticích / Blažena Nedomová. 
-- In: Bohutický zpravodaj. -- (2008), č. 4, s. 4. 

dtto: 
Co se našlo skryto v kostelní báni? Bohutický zpravodaj. Č. 4 (2008), s. 5. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel Nanebevzetí Panny Marie - opravy - 
dokončení - investice 
 

2030)  VLASTIVĚDA 
Vlastivěda Moravská o Bohuticích. -- In: Bohutický zpravodaj. -- (2008), č. 4, s. 6-7. 
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obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - dějiny - historické - památky - nářečí - historie 
 
 
 

Boskovštejn: 
 
 

2031)  ŘEŽŇÁKOVÁ, Tereza 
Sjezdovka u Znojma nebude / Tereza Řežňáková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 284 (4.12.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Boskovštejn - sport - lyžování - sjezdovky - obnovení - plány - zrušení 
 
 
 

Bož ice: 
 
 

2032)  MM 
Božice mají průmyslové zóny / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 75 (29.3.2008), s. 3. 
obce - Božice - průmysl - průmyslové zóny - územní plány - schválení 
 

2033)  PŘEHLED 
Přehled o počtu obyvatel v roce 2007. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9, č. 1 (2008), s. 4 . -- R-2896 
obce - Božice - veřejný život - obyvatelstvo - statistiky - 2007 
 

2034)  TRÁVNÍČEK, Drahomír  
Počasí v roce 2007 / Drahomír Trávníček. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9, č. 1 (2008), s. 9 . --        
R-2896 
obce - Božice - příroda - počasí - srážky - přehled - 2007 
 

2035)  BOŽICKÝ 
Božický košt. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9, č. 2 (2008), s. 7 . -- R-2896 
obce - Božice - kultura - slavnosti - výstavy - víno - 7. ročník 
 

2036)  JUHAŇÁKOVÁ, Simona 
Knihovnické okénko / Simona Juhaňáková. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9, č. 3 (2008), s. 5-6 . --     
R-2896 
obce - Božice - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Obecní knihovna Božice - činnost - shrnutí 
 

2037)  HALA, Karel  
Po stopách fotbalu v Božicích - 1. část / Karel Hala, Ladislav Nevrkla. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9, 
č. 3 (2008), s. 11-12. . -- R-2896; 

dtto: 
pokrač. Č. 4 (2008), s. 10. 
obce - Božice - sport - fotbal - fotbalové - kluby - založení - historie - vzpomínky 
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2038)  NEVRKLA, Lad islav  
Prelát Max Mayer: Vzpomínka na pozapomenutou osobnost / Ladislav Nevrkla. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 28 (7.7.2008), s. 6. 
obce - Božice - církev - osobnosti - preláti - baroni - Mayer, Max - Maria Hilf 
 

2039)  MCH 
Božičtí se dočkají klidové zóny / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 254 (29.10.2008), s. 3 

dtto: 
JM. Mokřad se stane místem vycházek. Znojemský týden. 8.12.2008, roč. 8, č. 50, s. 5. 
obce - Božice - příroda - potoky - klidová zóna - budování - projekty - Biotop božického potoka 
 

2040)  NAUČNÁ 
Naučná stezka "Údolím lásky" v Božicích. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9, č. 4 (2008), s. 6 
 . -- R-2896 
obce - Božice - cestovní ruch - turistika - naučné - stezky - Údolím lásky - chráněná - území - 
Natura 2000 
 

2041)  NEVRKLA, Lad islav  
Když Božice byly Pustice / Ladislav Nevrkla. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9, č. 4 (2008), s. 7 
 . -- R-2896 
obce - Božice - dějiny - historie - vzpomínky 
 

2042)  ČURDA, Zdeněk 
Podzim roku 1938 na české kolonii v Božicích / Zdeněk Čurda. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9, č. 5 
(2008), s. 5 . -- R-2896 
obce - Božice - dějiny - 1938 - kolonie - historie - kroniky 
 

2043)  ČEP,  Mar ian 
Madona z Božic a akademický sochař Engelbert Kaps / Marian Čep. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9,  
č. 5 (2008), s. 6 . -- R-2896 
obce - Božice - kultura - umění - sochařství - osobnosti - sochaři - Kaps, Engelbert - životopisy 
 

2044)  ČURDA, Zdeněk 
Rodí se projekt kruhového objezdu / Zdeněk Čurda. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9, č. 6 (2008), s. 9 
 . -- R-2896 
obce - Božice - doprava - kruhové - objezdy - výstavba - plánování - Správa a údržba silnic 
 

2045)  ČURDA, Zdeněk 
Rodí se nový projekt - sklepní expozice / Zdeněk Čurda. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9, č. 6 (2008), 
s. 11-12 . -- R-2896 
obce - Božice - průmysl - vinařství - vinohradnictví - vinné - sklepy - opravy - sklepní - expozice - 
vznik 
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Břežany: 
 
 

2046)  SMOLA, Daniel  
Techniky sundával z větrné elektrárny vrtulník / Daniel Smola, Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 135 (10.6.2008), s. 3. 
obce - Břežany - služby - hasiči - specialisté - větrné - elektrárny - zásahy - výcvik 
 

2047)  JARUŠKOVÁ, Radka 
A přece se točí..., aspoň když zrovna fouká / Radka Jarušková. -- In: Veronica. -- ISSN 1213-
0699. -- Roč. 22, č. 4 (2008), s. 16 
obce - Břežany - průmysl - energie - větrné - elektrárny - den otevřených dveří 
 
 
 

Ci ton i ce: 
 
 

2048)  CHODĚROVÁ, Monika 
Diskotéka dělá citonickým vrásky : v citonické sokolovně jsou pravidelné diskotéky / Monika 
Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 51 (29.2.2008),    
s. 3 
obce - Citonice - policie - rušení nočního klidu - diskotéky - hlučnost - stížnosti 
 
 
 

Ct idruž i ce: 
 
 

2049)  JP 
Ctidružický výtvarník plný něhy Karel Holík / jp. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 13 (26.3.2008),   
s. 4. 
obce - Ctidružice - kultura - umění - osobnosti - výtvarníci - grafici - malíři - Holík, Karel 
 
 
 

Čejkov i ce: 
 
 

2050)  INFORMACE 
Informace místní knihovny v Čejkovicích. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9, č. 2 (2008), s. 11 . --         
R-2896 
obce - Čejkovice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní zařízení - obecní - knihovny - akce - 
Pohádková noc - 1. ročník 
 

2051)  V 
V Čejkovicích letos před Velikonocemi "vykvetl" Skořápkovník. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9, č. 2 
(2008), s. 12 . -- R-2896 
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obce - Čejkovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - tradice - Skořápkovník - Velikonoce - 
kraslice 
 

2052)  GRD 
U Čejkovic vznikne kruhový objezd / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 199 (25.8.2008), s. 3. 

dtto: 
EF. U Čejkovic vyroste nová okružní křižovatka. Znojemský týden. 1.9.2008, roč. 8, č. 36, s. 3. 
obce - Čejkovice (Znojmo, Česko) - doprava - kruhové objezdy - výstavba - uzavírky 
 

2053)  FRUW 
U Čejkovic vyroste nová okružní křižovatka / fruw. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 36 (2.9.2008), 
s. 2. 
obce - Čejkovice (Znojmo, Česko) - doprava - kruhové - objezdy - výstavba 
 

2054)  ZNAK 
Znak obce. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9, č. 5 (2008), s. 18 . -- R-2896 
obce - Čejkovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - znaky - popisy 
 

2055)  SEDLAČÍK, Milan 
Co skrývala kostelní báň / Milan Sedlačík. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9, č. 6 (2008), s. 19. 
 . -- R-2896 
obce - Čejkovice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostelní - věže - rekonstrukce - schránky - 
nálezy 
 
 
 

Čermákov i ce: 
 
 

2056)  BE 
Čermákovičtí hasiči slavili stovku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 28 (7.7.2008), s. 9. 
obce - Čermákovice (Česko) - služby - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů - 100. výročí - založení - 
oslavy 
 

2057)  GRUN, Bronislav  
Dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko : Čermákovice / Bronislav Grun, 
Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 15 (29.8.2008), s. 10. 
obce - Čermákovice (Česko) - historické - památky - tvrze - osobnosti - Paulitschke, Filip Viktor - 
historie 
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Damn ice: 
 
 

2058)  CHAF 
Fotbal v Damnicích slavil 40 let / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 33 (11.8.2008), s. 14. 
obce - Damnice - sport - fotbal - fotbalové - kluby - Slavie Damnice - 40. výročí - oslavy 
 
 
 

Dobe l ice: 
 
 

2059)  GRUN, Bronislav  
Dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko : Dobelice / Bronislav Grun, Eva 
Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 12 (13.6.2008), s. 10. 
obce - Dobelice (Znojmo, Česko) - dějiny - památky - historie 
 
 
 

Dobř ínsko: 
 
 

2060)  GRUN, Bronislav  
Dobřínsko : dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko / Bronislav Grun, Eva 
Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 1 (11.1.2008), s. 10. 
obce - Dobřínsko - historické - památky - kostely - historie - vzpomínky 
 
 
 

Dobš ice: 
 
 

2061)  BE 
V Dobšicích se bude putovat po sklepích / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 7 (11.2.2008), s. 4. 
obce - Dobšice - kultura - slavnosti - vinařství - Putování po dobšických sklípcích - 3. ročník 
 

2062)  JM 
U Dobšic vyroste sportovní centrum / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 7 (11.2.2008), s. 14. 
obce - Dobšice - sport - sportovní - centra - výstavba 
 

2063)  VSM 
Celý den s vínem : od sklípku ke sklípku / vsm. -- In: Mladá fornta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 41 (18.2.2008), s. 2, Jižní Morava. 
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dtto: 
SMOLA, Daniel. Dobšické Putování představilo vína i kováře. Rovnost-Znojemský deník. 18.2.2008, 
roč. 19, č. 41, s. 3. 
SMO. Dobšičtí uvažují, že by Putování rozšířili. Rovnost-Znojemský deník. 18.2.2008, roč. 19,      
č. 41, s. 3. 
obce - Dobšice - kultura - slavnosti - víno - ochutnávky - Putování po dobšických sklípcích - 3. 
ročník 
 

2064)  EISENBRUK, Jiř í  
Mezi dobšickými sklípky v sobotu putovalo pět set milovníků vína / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 18, č. 8 (19.2.2008), s. 5. 
obce - Dobšice - kultura - slavnosti - víno - ochutnávky - Putování po dobšických sklípcích - 3. 
ročník 
 

2065)  CHODĚROVÁ, Monika 
V Dobšicích vyroste dětské hřiště / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 48 (26.2.2008), s. 3. 
obce - Dobšice - zájmová činnost - děti - hřiště - dětská hřiště - výstavba 
 

2066)  SMOLA, Daniel  
V Dobšicích třídí i použitý olej : firma z Dobšic začala po městech i obcích Znojemska rozšiřovat 
nádoby na použitý rostlinný olej z domácností / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 65 (17.3.2008), s. 3. 
obce - Dobšice - životní prostředí - odpady - třídění - rostlinné oleje - recyklace 
 

2067)  MCH 
V Dobšicích postaví rodinné domy / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 71 (25.3.2008), s. 3. 
obce - Dobšice - stavebnictví - rodinné domy - výstavba - návrhy - schvalování 
 

2068)  BE 
Za růžovou náladou do Dobšic / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 13 (25.3.2008), s. 7. 

dtto: 
EIS. Dobšice: Jarovín rosé. Znojemsko. 26.3.2008, roč. 18, č. 13, s. 1, 2. 
obce - Dobšice - kultura - slavnosti - růžová vína - ochutnávky - soutěže - Jarovín Rosé 2008 -    
5. ročník 
 

2069)  JENŠOVSKÝ, Jaroslav  
V Dobšicích se o víkendu jarně uklízelo : sobota 12. dubna patřila v Dobšicích jarnímu úklidu / 
Jaroslav Jenšovský. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 90 
(16.4.2008), s. 8. 
obce - Dobšice - životní prostředí - jarní úklid 
 

2070)  MM 
Po řece Dyji se může plout, vodáci ji popatnácté odemkli / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 94 (21.4.2008), s. 3. 

dtto: 
Š. Vodáci odemykali Dyji, a počasí jim přálo. Znojemsko. 22.4.2008, roč. 18, č. 17, s. 16. 
obce - Dobšice - zájmová činnost - vodáctví - vodáci - Vodácký oddíl Neptun- odemykání Dyje 
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2071)  SMOLA, Daniel  
Do Dobšic se hrnou firmy : průmyslová zóna u Dobšic se rozrůstá / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 95 (22.4.2008), s. 1. 
obce - Dobšice - průmysl - průmyslová zóna - naplnění - rozšíření - firmy - zájem 
 

2072)  SMOLA, Daniel  
Víno Lahofer v supermarketu nekoupíte / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 108 (9.5.2008), s. 3. 
obce - Dobšice - průmysl - vinařství - firmy - Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice 
 

2073)  VSM 
Dobšická průmyslová zóna se plní, vesnice chystá další / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 19, č. 115 (17.5.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
EIS. Dobšice: průmyslová zóna láká investory. Znojemsko. 27.5.2008, roč. 18, č. 22, s. 5. 
obce - Dobšice - průmysl - průmyslové zóny - podniky - výstavba - prostory - rozšíření 
 

2074)  MCH 
Zastupitelé chtějí zúžit silnici na Brno / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 137 (12.6.2008), s. 3. 
obce - Dobšice - doprava - silnice - zúžení - cyklostezky - vybudování 
 

2075)  EIS 
Patery Dobšice / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 21 (20.5.2008), s. 1. 
obce - Dobšice - veřejný život - obyvatelstvo - občané Dobšic - historická- setkání - 1. ročník 
 

2076)  VSM 
Přijedou napoleonská vojska / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 160 
(10.7.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin: U Dobšic vzplanou napoleonské boje. Rovnost-Znojemský deník. 9.7.2008, roč. 
19, č. 159, s. 3. 
BE. Bitevní pole u Znojma ožijí napoleonskými šarvátkami. Znojemský týden. 7.7.2008, roč. 8,      
č. 28, s. 4. 
obce - Dobšice - vojenství - bitvy - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 - 199. výročí - 
rekonstrukce - Středoevropská napoleonská společnost 
 

2077)  VSM 
Napoleonští vojáci zamířili po 199 letech k Dobšicím / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 163 (14.7.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Bitva u Znojma nabídla velkolepé show. Rovnost-Znojemský deník. 14.7.2008, 
roč. 19, č. 163, s. 3. 
TREK. Bitva u Znojma ohromila i ohlušila. Znojemsko. 15.7.2008, roč. 18, č. 29, s. 3. 
obce - Dobšice - vojenství - bitvy - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 - 199. výročí - 
rekonstrukce - Středoevropská napoleonská společnost 
 

2078)  EIS 
Nejlepší růžáky dělá Jiří Hort / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 25 (17.6.2008), s. 3. 
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obce - Dobšice - průmysl - vinařství - vinohradnictví - vína - růžová vína - osobnosti - pěstitelé - 
Hort, Jiří – úspěchy 
 

2079)  MCH 
V Dobšicích vybudují víceúčelové hřiště / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 164 (15.7.2008), s. 3. 
obce - Dobšice - sport - víceúčelová hřiště - vybudování - dotace - žádosti 
 

2080)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Třídící linka zahájila zkušební provoz : od pátku už náklaďáky nebudou vozit odpadky do Třebíče / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 174 
(26.7.2008), s. 3. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva, GROSSMANN, David. Třídící linka zlevní dopravu, poplatky zůstanou stejné. 
Znojemské noviny. 18.7.2008, roč. 6, č. 29, s. 2. 
BE. Znojmo má linku na odpad, třídit se bude nad Dobšicemi. Znojemský týden. 28.7.2008, roč. 8, 
č. 31, s. 3. 
obce - Dobšice - životní prostředí - komunální - odpad - třídící linky - provozy - spuštění - 
Regionální odpadové centrum 
 

2081)  PRVNÍ 
První ročník Dobšických divadelních dožínek : Dobšické divadelní dožínky zpestří blížící se konec 
letních prázdnin. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 192 
(16.8.2008), s. 8. 

dtto: 
EIS. Dobšické divadelní dožínky. Znojemsko. 19.8.2008, roč. 18, č. 34, s. 6. 
obce - Dobšice - kultura - slavnosti - divadla - amatérské - divadelní - soubory - Dobšické divadelní 
dožínky - 1. ročník 
 

2082)  CHODĚROVÁ, Monika 
Ochotníci se předvedou na dožínkách : Dobšice v sobotu zažijí historicky první přehlídku 
divadelních souborů / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 197 (22.8.2008), s. 3. 

dtto: 
BE. Dobšické divadelní dožinky mají letos svou premiéru. Znojemský týden. 18.8.2008, roč. 8,      
č. 34, s. 7. 
obce - Dobšice - kultura - slavnosti - divadla - amatérské - divadelní - soubory - Dobšické divadelní 
dožínky - 1. ročník 
 

2083)  GROSSMANN, David  
Ochotníci si troufli i na muzikál : stovky diváků se přišly podívat na první přehlídku amatérských 
divadel do Dobšic / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 199 (25.8.2008), s. 3. 

dtto: 
TIK. Dobšické divadelní dožínky sklidily zasloužený úspěch. Znojemsko. 26.8.2008, roč. 18, č. 35, 
s. 1. 
obce - Dobšice - kultura - slavnosti - amatérská - divadla - soubory -Dobšické divadelní dožínky - 
1. ročník 
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2084)  MOŠTĚK, Mart in  
U Dobšic vzplanou napoleonské boje : velký projekt k výročí dvou set let od bojů napoleonských 
armád chystá Znojmo a Dobšice / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 6, č. 28 (11.7.2008), s. 5. 

dtto: 
DUŠ. Napoleonská vojska u Dobšic. Znojemské listy. 17.7.2008, roč. 17, č. 14, s. 1. 
obce - Dobšice - vojenství - bitvy - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 - 199. výročí - 
rekonstrukce - Středoevropská napolenská společnost 
 

2085)  EIS 
Historické kříže jsou zahaleny tajemstvím / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 26 (24.6.2008),  
s. 13 
obce - Dobšice - historické - památky - kříže - historie 
 

2086)  EISENBRUK, Jiř í  
Odpadové centrum je největší investiční akcí roku / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, 
č. 31 (29.7.2008), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Odpadové centrum na Dobšické začalo třídit. Znojemské listy. 31.7.2008, roč. 17, č. 15, s. 1. 
obce - Dobšice - životní prostředí - komunální - odpad - třídící linky - provozy - spuštění - 
Regionální odpadové centrum 
 

2087)  MOŠTĚK, Mart in  
Dobšickou zónu zastaví hlína : dalšímu rozšiřování dobšické průmyslové zóny stojí v cestě naleziště 
cihlářské hlíny / Martin Moštěk, Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 6, č. 38 (19.9.2008), s. 1 
obce - Dobšice - průmysl - průmyslové - zóny - výstavba - přerušení - hlína - naleziště 
 

2088)  ČTK 
Kvůli velkolepé bitvě klesne hladina Dyje a shoří most / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 226 (25.9.2008), s. 4, jižní Morava. 
obce - Dobšice - vojenství - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 - bitvy - bitva u Znojma - 
200. výročí - vzpomínkové akce - rekonstrukce - scénáře - přípravy - Klub vojenské historie 
 

2089)  MCH 
V Dobšicích chystají projekt Ženy, naděje venkova / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 229 (29.9.2008), s. 3. 
obce - Dobšice - hospodářství - nezaměstnanost - matky s dětmi - projekty - Ženy, naděje 
venkova - kvalifikace - zvýšení 
 

2090)  VSM 
Naučná stezka představí vždy něco jiného / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 232 (2.10.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Dobšice - Suchohrdly u Znojma - cestovní ruch - interaktivní - naučné - stezky - 
informační - panely 
 

2091)  MCH 
V obci vyroste nové koupaliště / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 232 (2.10.2008), s. 3. 
obce - Dobšice - služby - koupaliště - rekonstrukce - přestavba - dotace - získání 
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2092)  EIS 
Znojmo udělalo v odpadovém hospodářství veliký krok kupředu / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, 
č. 39 (23.9.2008), s. 5. 
obce - Dobšice - životní prostředí - komunální - odpad - třídící linky - provozy - Regionální 
odpadové centrum - A.S.A. EKO Znojmo, s. r. o. 
 

2093)  VOJTEK, Milan 
Třídící linka umožní využití odpadů / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18,     
č. 241 (13.10.2008), s. 14. 
obce - Dobšice - životní prostředí - odpad - třídící linky - zkušební -provozy - Regionální odpadové 
centrum 
 

2094)  CHODĚROVÁ, Monika 
Mám větší trému jako režisérka / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 292 (13.12.2008), s. 3. 
obce - Dobšice - kultura - divadlo - Dobšické národní divadlo - premiéry - osobnosti - režiséři - 
Výhodová, Martina 
 

2095)  AC 
Letos se po sklepích putovalo se zpěvem / ac. -- In: Zpravodaj Obecního úřadu v Dobšicích. -- Č. 1 
(2008), s. 4-5. 
obce - Dobšice - kultura - slavnosti - víno - ochutnávky - Putování po dobšických sklípcích 
 

2096)  PRVNÍ 
První ročník Dobšických divadelních dožínek pobaví a dojme malé i velké diváky. -- In: Zpravodaj 
Obecního úřadu v Dobšicích. -- č. 2 (2008), s. 8. 

dtto: 
Dobšické divadelní dožínky 2008 se hned napoprvé povedly... . Zpravodaj Obecního úřadu              
v Dobšicích. č. 3 (2008), s. 3. 
obce - Dobšice - kultura - slavnosti - divadla - amatérské - divadelní - soubory - Dobšické divadelní 
dožínky - 1. ročník 
 

2097)  JENŠOVSKÝ, Jaroslav  
Workschop projektu ADDED VALUE v Dobšicích / Jaroslav Jenšovský. -- In: Zpravodaj Obecního 
úřadu v Dobšicích. -- č. 2 (2008), s. 16. 
obce - Dobšice - školství - střední školy - evropské - projekty - Added value - doprava - ekologie - 
workshopy - Znojemský regionální rozvoj 
 

2098)  NAPOLEONSKÁ 
Napoleonská bitva u Dobšic nadchla. -- In: Zpravodaj Obecního úřadu v Dobšicích. -- č. 3 (2008), 
s. 2. 
obce - Dobšice - vojenství - bitvy - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 - 199. výročí - 
rekonstrukce - Středoevropská napolenská společnost 
 

2099)  ADAM, Emil  
Trochu z historie...zamyšlení Emila Adama : Mnichovské události prožívaly i Dobšice / Emil Adam. -
- In: Zpravodaj Obecního úřadu v Dobšicích. -- Č. 3 (2008), s. 13. 
obce - Dobšice - dějiny - 1938 - Mnichovská dohoda (1938) - vzpomínky - historie 
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2100)  CHODĚROVÁ, Monika 
Zajícovi: Začali jsme s kopanou, skončili u tance / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 303 (30.12.2008), s. 3. 
obce - Dobšice - kultura - tanec - osobnosti - tanečníci - Zajícová, Ilona - Zajíc, Marek - kariéra 
 
 
 

Do ln í  Dubňany: 
 
 

2101)  GRUN, Bronislav  
Dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko : Dolní Dubňany / Bronislav Grun, 
Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 6 (21.3.2008), s. 13. 
obce - Dolní Dubňany (Znojmo, Česko) - dějiny - historické - památky - kostely - historie - 
místopisy 
 

2102)  GRUN, Bronislav  
Koniklecové stráně v okolí Dubňan / Bronislav Grun, Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 6 
(21.3.2008), s. 13. 
obce - Dolní Dubňany (Znojmo, Česko) - příroda - stráně - pastviny - rostliny 
 

2103)  MASK 
Radnice, školka i nové byty pod jednou střechou / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 17 
(26.9.2008), s. 2. 
obce - Dolní Dubňany (Znojmo, Česko) - stavebnictví - obecní úřady - rekonstrukce - multifunkční 
- budovy - využití 
 
 
 

Dyjákov i ce: 
 
 

2104)  JM 
V Dyjákovicích měli první tropický den / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 23 (2.6.2008), s. 3. 
obce - Dyjákovice - příroda - počasí - teploty - rekordy - tropické - dny 
 

2105)  KARÁSKOVÁ, Ivana 
"Pitbul má zlaté srdce" : v Dyjákovicích soutěžili pitbulteriéři / Ivana Karásková. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 199 (25.8.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
BE. Taková koncentrace Pitbullů ještě v Dyjákovicích nebyla. Znojemský týden. 25.8.2008, roč. 8, 
č. 35, s. 9. 
obce - Dyjákovice - příroda - psi - američtí - pitbulteriéři - soutěže - Bulldog show 2008 
 

2106)  JM 
Další sluneční elektrárna zahajuje provoz / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 31 (28.7.2008), s. 1. 
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dtto: 
STŘECHA, František. Slunce v Dyjákovicích už vyrábí elektřinu. Znojemský týden. 4.8.2008, roč. 
8, č. 32, s. 2. 
TIK. Dyjákovice mají sluneční elektrárnu. Znojemsko. 5.8.2008, roč. 18, č. 32, s. 1, 2. 
obce - Dyjákovice - průmysl - energetika - sluneční - fotovoltaické - elektrárny - provoz - 
zahájení - Solar energy 
 

2107)  BE 
Topinky provoní Dyjákovice / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 32 (4.8.2008), s. 7. 

dtto: 
EIS. Topinkiáda voněla nejen česnekem. Znojemsko. 12.8.2008, roč. 18, č. 33, s. 1. 
BE. Topinky v Dyjákovicích opět chutnaly. Znojemský týden. 11.8.2008, roč. 8, č. 33, s. 9. 
obce - Dyjákovice - kultura - slavnosti - topinkyády - akce - soutěže 
 

2108)  JM 
72 500 Kč z Topinkyády dostalo dětské oddělení nemocnice / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč.8, č. 48 (24.11.2008), s. 13. 
obce - Dyjákovice - kultura - slavnosti - topinkyády - 5. ročník - dary - předání - Nemocnice 
Znojmo 
 
 
 

Dyje: 
 
 

2109)  DAK 
U Dyje vyrostou další sklady / dak. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 9 
(29.2.2008), s. 4. 
obce - Dyje - stavebnictví - sklady - výstavba - skelná - vlákna 
 

2110)  PAVLÍK, V.  
Něco znojemské historie : Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji / V. Pavlík. -- In: Život farností 
Znojma. -- Č. 4 (2008), s. 4-6 . -- R-2894 
obce - Dyje - církev - kostely - Kostel Bičovaného Spasitele Dyje, Česko - historie 
 
 
 

Džbán ice: 
 
 

2111)  GRUN, Bronislav  
Džbánice : dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko / Bronislav Grun, Eva 
Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 4 (22.2.2008), s. 10. 
obce - Džbánice (Česko) - rozvoj - historie - památky 
 

2112)  TREK 
Hořel už čtvrtý kombajn / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 33 (12.8.2008), s. 1. 
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dtto: 
JM. Požárů kombajnů a obilí je skoro dvojnásobek. Znojemský týden. 11.8.2008, roč. 8, č. 33, s. 1. 
obce - Džbánice (Česko) - zemědělství - pole - kombajny - požáry - škody - úroda - zničení - 
vyšetřování 
 
 
 

Havran íky: 
 
 

2113)  MCH 
Zastupitelé proberou rozpočet / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 71 (25.3.2008), s. 3. 
obce - Havraníky (Česko) - veřejný život - místní správa - rozpočty - zastupitelstvo - schvalování 
 

2114)  SMOLA, Vojtěch 
Blafuňo, jsi odsouzena, zhyň! lály čarodějnice / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 103 (2.5.2008), s. 2. 
obce - Havraníky (Česko) - kultura - folklor - pálení čarodějnic 
 

2115)  MM 
Havraníky dostanou vlajku a znak / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 115 (17.5.2008), s. 3. 
obce - Havraníky (Česko) - veřejný život - místní správa - heraldika - vlajky - znaky - návrhy 
 

2116)  SMOLA, Daniel  
Cestou za vínem se opřou o hole : šatovská společnost Znovín představila na Znojemsku dosud 
nevídaný sport - chůzi s turistickými holemi / Daniel Smola, Libor Malafa. -- In: Znojemské noviny. 
-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 10 (16.5.2008), s. 1. 

dtto: 
JM. Do vinic pěšky s hůlkami. Znojemský týden. 19.5.2008, roč. 8, č. 21, s. 7. 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) - Havraníky (Česko) - cestovní ruch - 
turistika - turistické - stezky - Znovín walking - otevření - turistické hole - Znovín Znojmo, a. s. 
 

2117)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Šalomounová je nejmladší starostkou / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 204 (30.8.2008), s. 3. 
obce - Havraníky (Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Havraníky - osobnosti - 
starostové - Šalomounová, Jaroslava – rozhovory 
 

2118)  JM 
V Havraníkách si vybrali znak a prapor / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 44 (27.10.2008), s. 9. 
obce - Havraníky (Česko) - veřejný život - místní správa - heraldika - znaky - prapory - zvolení 
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Hev l í n :  
 
 

2119)  GRD 
Starosta Hevlína: Bez vlaku jen těžko / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 10 (12.1.2008), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - zrušení - jednání - České dráhy - Obecní 
úřad Hevlín 
 

2120)  JM 
Na hranicích vznikne golfové hřiště / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 1 (2008). 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Rakousko - sport - golf - golfová hřiště – výstavba 
 

2121)  SMO 
Největší investice směřuje do Hevlína / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 19 (23.1.2008), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - průmysl - firmy - cihelny - Heluz - investice - provozovny - 
rozšíření 
 

2122)  GRD 
Celníci zabavili padělky za milion / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 30 (5.2.2008), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - policie - Celní správa - celníci - padělky - zabavení 
 

2123)  SMOLA, Vojtěch 
Golfisté budou brzy moci jezdit i do Hevlína / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 31 (6.2.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Hevlín: golf přes hranice. Rovnost-Znojemský deník. 16.2.2008, roč. 19, č. 40,  
s. 1. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - sport - golf - golfová hřiště - budování - přeshraniční - areály - 
golfová - turistika 
 

2124)  MOŠTĚK, Mart in  
Schengen nahnal kamiony do Hevlína : o polovinu víc nákladních aut jezdí nyní Hevlínem / Martin 
Moštěk. -- In: Mladá ISSN 1210-1168.fronta dnes. --  -- Roč. 19, č. 38 (14.2.2008), s. 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Hevlínem jezdí víc kamionů. Znojemské noviny. 15.2.2008, roč. 6, č. 7, s. 5. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - nákladní - doprava - nárůst - schengenský prostor - otevření 
 

2125)  MOŠTĚK, Mart in  
Kraj: lokálku do Hevlína zrušíme : vlaky z Hrušovan do Hevlína mají jezdit jen do poloviny prosince 
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 58 
(8.3.2008), s. 1. 

dtto: 
JM. Kraj chce zrušit lokálku do Hevlína. Znojemský týden. 17.3.2008, roč. 8, č. 12, s. 1, 2. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hrušovany n/Jev. - železniční - doprava - provoz - ukončení 
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2126)  MM 
Hevlínští pořídili silniční radar / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 58 (8.3.2008), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - radary - instalace 
 

2127)  MOŠTĚK, Mart in  
Kraj chce zrušit lokálku do Hevlína : vlaky z Hrušovan do Hevlína mají jezdit jen do poloviny 
prosince / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933Roč. 6, č. 11 (14.3.2008), 
s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hrušovany n/Jev. - železniční - doprava - provoz - ukončení 
 

2128)  EIS 
Hevlín ničí stovky kamionů / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 15 (8.4.2008), s. 2. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - silniční - kamiónová - doprava - silnice - ničení - kamiony - 
průjezdy - omezení 
 

2129)  MOŠTĚK, Mart in  
Projekt železnice Hevlín-Laa padl : kvůli záměru zrušit lokálku mezi Hevlínem a Hrušovany padl 
projekt na obnovu trati mezi Hevlínem a Laa an der Thaya / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 108 (9.5.2008), s. 1. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - tratě - obnovení - Laa an der Thaya - 
projekty - odložení 
 

2130)  MOŠTĚK, Mart in  
Na Agrodružstvo poslali veterináře : zástupci Hevlína kritizují počínání jevišovického 
zemědělského družstva / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 110 (12.5.2008), s. 1, 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - zemědělství - Agrodružstvo Jevišovice - živočišné - odpady - 
zápach - stížnosti - správní řízení 
 

2131)  EISENBRUK, Jiř í  
Lokálce z Hevlína do Hrušovan zvoní hrana / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 16 
(15.4.2008), s. 5. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hrušovany n/Jev. - železniční - doprava - provoz - ukončení 
 

2132)  KACETL, Jiř í  
Zrušení hevlínské lokálky je krátkozraké a nekoncepční / Jiří Kacetl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, 
č. 18 (29.4.2008), s. 13. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hrušovany n/Jev. - železniční - doprava - provoz - ukončení 
 

2133)  MM 
Hevlín chce budovy bývalého přechodu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 138 (13.6.2008), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - hranice - hraniční - přechody - budovy - vlastnictví - Obecní úřad 
Hevlín - převedení - žádosti 
 

2134)  MM 
V Hevlíně změnili poplatek za automat / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 139 (14.6.2008), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Hevlín - rozhodnutí - 
hrací - automaty - poplatky - zvýšení 
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2135)  GRD 
Cihelna v Hevlíně sníží emise zplodin / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 142 (18.6.2008), s. 3. 

dtto: 
PLA. Nové zařízení na čištění kouřových plynů v Hevlíně. Znojemsko. 24.6.2008, roč. 18, č. 26,     
s. 2. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - průmysl - cihelny - Heluz - výstavba - emise - snížení 
 

2136)  EISENBRUK, Jiř í  
V noci se šíří Hevlínem mrtvolný zápach : obce chystají společný postup proti Agrodružstvu 
Jevišovice / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 21 (20.5.2008), s. 2. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Jevišovice (Česko) - zemědělství - Agrodružstvo Jevišovice - 
živočišné - odpady - zápach - stížnosti - správní řízení 
 

2137)  MM 
Obec mění územní plán, kvůli elektrárně / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 214 (11.9.2008), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - stavebnictví - územní - plány - změny - fotovoltaické - elektrárny 
- výstavba 
 

2138)  MOŠTĚK, Mart in  
Lokálku do Hevlína zatím nezruší : dráhy nakonec zachovají spoj mezi Hrušovany a Hevlínem, který 
chtěl letos kraj zrušit / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 266 (12.11.2008), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hrušovany n/Jev. - železniční - doprava - provoz - spoje - 
zachování 
 

2139)  VSM 
Hevlínští jsou rádi, jejich železnice se zatím nezruší / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 278 (27.11.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
EIS. Lokálka do Hevlína bude jezdit dál. Znojemsko. 19.11.2008, roč. 18, č. 47, s. 3 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - tratě - Hevlín-Hrušovany n/Jev. - 
budoucnost - nejistota - zrušení 
 

2140)  SMOLA, Vojtěch 
Vyvolávací cena za bunkr: dva a půl milionu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 301 (27.12.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
TIK. Kdo koupí betonové monstrum u Hevlína za 2, 5 milionu korun?. Znojemsko. 6.1.2009, roč. 19, 
č. 1, s. 2. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - vojenství - bunkry těžkého opevnění - Výběžek - prodej 
 

2141)  JM 
Cihelna zvýší výrobu o 40 procent / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 1 (29.12.2008), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - průmysl - cihelny - HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Cihelna Hevlín 
- výroba - rozšíření - zahájení 
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2142)  ROUPEC, Jiř í  
Jiří Dohnal - muzikantem v žulové kapele / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 33 
(12.8.2008), s. 12. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - osobnosti - muzikanti - Dohnal, Jiří - rozhovory 
 
 
 

Hluboké Mašůvky: 
 
 

2143)  JM 
Za Kašparem Stehlíkem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 8, č. 11 (10.3.2008), s. 3. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dvojčata - Stehlík, 
Kašpar Josef – úmrtí 
 

2144)  CHODĚROVÁ, Monika 
V Hlubokých Mašůvkách létají o Mistra republiky / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 127 (31.5.2008), s. 3. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - modelářství - letecké modelářství - 
modeláři - setkání - soutěže - Mistrovství ČR 
 

2145)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
"Mám medaili za to, že jím," říká veterán / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 136 (11.6.2008), s. 3. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - vojenství - druhá světová válka, 1939-1945 - veteráni - 
osobnosti - piloti - Schwarz, Ivan - životopisy 
 

2146)  PAVLÍK, V.  
Něco znojemské historie : poutní místo Hluboké Mašůvky / V. Pavlík. -- In: Život farností Znojma. 
-- Č. 6 (2008), s. 4-5 . -- R-2894 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - historické - památky - poutní - místa - dějiny - historie 
 

2147)  ADÁMEK, Zdeněk 
V Mašůvkách byla hasičská pouť / Zdeněk Adámek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 20 
(13.5.2008), s. 4. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - služby - dobrovolní - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů 
- slavnosti - poutě 
 

2148)  JM 
Kvůli Unii mají skoro nový bazén / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 27 (30.6.2008), s. 3. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - služby - koupaliště - bazény - povinná - rekonstrukce - 
Krajská hygienická stanice 
 

2149)  TREK 
Letecká bitva nad Mašůvkami / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 29 (15.7.2008), s. 5 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - letectví - modelářství - letadla - 
akce - Jet Over Czech 2008 - 4. ročník 
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2150)  ZA 
Výstava v Mašůvkách připomíná legendárního vojevůdce / za. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 33 (11.8.2008), s. 4. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - vojenství - osobnosti - vojevůdci - Souches, Jan Ludvík 
Raduit de - Souches, Jean Louis Raduit de - výstavy 
 

2151)  ZA 
Alžběta Dobrovolná z Bábovce oslavila stodruhé narozeniny / za, jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 44 (27.10.2008), s. 5. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - 
Dobrovolná, Alžběta - 102. narozeniny 
 
 
 

Hnan ice: 
 
 

2152)  MOŠTĚK, Mart in  
Obce chystají linku do Retzu : na podzim má vyjet pravidelný autobus Znojmo-Retz / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 50 (28.2.2008), s. 1. 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - silniční doprava - autobusy - pravidelné - přeshraniční - linky - 
Znojmo-Retz - přípravy 
 

2153)  PAVLÍK, V.  
Něco znojemské historie : Poutní kostel sv. Wolfganga v Hnanicích u Znojma / V. Pavlík. -- In: 
Život farností Znojma. -- Č. 3 (2008), s. 4-5 . -- R-2894 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely - kostel sv. Wolfganga - historie 
 

2154)  JM 
Prodej roty v Hnanicích šetří Transparency International / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 16 (14.4.2008), s. 1. 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - hranice - pohraniční roty - Devět mlýnů - prodej - korupce - 
šetření - Transparency International 
 

2155)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Černá skládka hyzdí národní park : bezohledný člověk vyhodil více než padesát starých pneumatik 
do lesa v Národním parku Podyjí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 109 (10.5.2008), s. 3. 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - Národní park Podyjí - komunální odpad - 
černé skládky 
 

2156)  SMOLA, Daniel  
Cestou za vínem se opřou o hole : šatovská společnost Znovín představila na Znojemsku dosud 
nevídaný sport - chůzi s turistickými holemi / Daniel Smola, Libor Malafa. -- In: Znojemské noviny. 
-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 10 (16.5.2008), s. 1. 

dtto: 
JM. Do vinic pěšky s hůlkami. Znojemský týden. 19.5.2008, roč. 8, č. 21, s. 7. 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) - Havraníky (Česko) - cestovní ruch - 
turistika - turistické - stezky - Znovín walking - otevření - turistické hole - Znovín Znojmo, a. s. 
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2157)  PAVLÍK, V.  
Něco znojemské historie / V. Pavlík. -- In: Život farností Znojma. -- č. 7 (2008), s. 4-5 . --         
R-2894 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - Retzbach - historické - památky - Rakousko - Svatý kámen - 
historie 
 

2158)  JM 
Za kapličky dostali Hnaničtí deset tisíc / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 36 (1.9.2008), s. 4. 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - rozvoj - Program obnovy venkova - Vesnice roku - účast - čestná 
- uznání 
 
 
 

Hodon ice: 
 
 

2159)  MM 
V Hodonicích opraví kulturní dům / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 39 (15.2.2008), s. 3. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kulturní domy - opravy - projekty 
- dotace 
 

2160)  BE 
Tasovičtí představí své víno už po devětatřicáté / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 10 (3.3.2008), s. 4. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - Hodonice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - 
výstavy vín - 39. ročník 
 

2161)  STŘECHA,  František 
Tasovická výstava: Znovín si odvážel ceny na kotouči / František Střecha. -- In: Znojemský týden 
: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 11 (10.3.2008), s. 5. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - Hodonice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - 
výstavy vín - 39. ročník - Znovín Znojmo, a. s. - ocenění 
 

2162)  BUDNÝ, Lubomír  
Hasiči měli dostaveníčko v Hodonicích : ci si představíte pod těmito slovy: voda, publikum, liga, 
rozdělovač a hasič? / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 176 (29.7.2008), s. 8. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - soutěže - Hasičská soutěž - 6. ročník 
 

2163)  MCH 
V obci chtějí krytý vyhřívaný bazén / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 201 (27.8.2008), s. 3. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - služby - bazény - kryté bazény - výstavba - dotace - žádosti 
 

2164)  CHAF 
U Hodonic se objevily podivné obrazce / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 30 (21.7.2008), s. 1, 2. 
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obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - zemědělství - rostlinná výroba - obilí - obrazce v obilí - 
zkoumání 
 

2165)  MRVA, Vlast imi l  
Unikátní strop vážící 2 500 tun se vznáší prostorem bez jediného pilíře / Vlastimil Mrva. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 18, č. 44 (29.10.2008), s. 2. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - průmysl - sladovnictví - sladovny - Sladovna Hodonice a. s. - 
budovy - výstavba - dokončení 
 

2166)  BUDNÝ, Lubomír  
Propršená tradice aneb Hody v Tasovicích a Hodonicích / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 268 (14.11.2008), s. 8. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - Hodonice (Znojmo, Česko) - kultura - folklor - tradice - Martin 
z Tours, svatý, ca 315-397 - hody 
 

2167)  BE 
Martinské hody pokazilo uplakané počasí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 46 (10.11.2008), s. 9. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - Tasovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - krojované - 
hody - Martinské hody 
 
 
 

Horn í  Dubňany: 
 
 

2168)  CHAF 
Znojemsko má kandidáta na prezidenta / chaf, jan. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 1 (2008), s. 1, 2. 

dtto: 
SKLENÁŘ, M. Region má prezidentského kandidáta. Zrcadlo. 11.1.2008, roč. 7, č. 1, s. 3. 
obce - Horní Dubňany (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - starostové - Stanislav, Jiří 
- prezidenti - kandidáti 
 

2169)  DOMS 
Prezidentský kandidát: Nedělám si iluze / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 5 (28.1.2008), s. 3. 
obce - Horní Dubňany (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - prezidentské - volby - 
kandidáti - Stanislav, Jiří 
 

2170)  MASK 
O větrnících rozhodnou peníze / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 2 (25.1.2008), s. 1 
obce - Horní Dubňany (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné elektrárny - výstavba - ankety 
- nesouhlas 
 

2171)  MASK 
Projekt oddechu zmařil výstavbu větrníků / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 6 (21.3.2008), s. 2. 

dtto: 
DOMS. Místo větrníků bude park oddechu. Znojemský týden. 31.3.2008, roč. 8, č. 14, s. 4. 
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obce - Horní Dubňany (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - projekty - 
zrušení 
 

2172)  GRUN, Bronislav  
Dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsku : Horní Dubňany / Bronislav Grun, 
Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 17 (26.9.2008), s. 14. 
obce - Horní Dubňany (Znojmo, Česko) - dějiny - historické - památky -kostely - historie - 
místopisy 
 

2173)  PAVLÍK, V.  
Něco znojemské historie : Kostel sv. Petra a Pavla v Horních Dubňanech / V. Pavlík. -- In: Život 
farností Znojma. -- Č. 10 (2008), s. 3-4 . -- R-2894 
obce - Horní Dubňany (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Petra a Pavla - historie 
 
 
 

Horn í  Dunajov i ce: 
 
 

2174)  STŘECHA,  František 
V Dunajovicích byl nejlepší Libor Fiala / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 13 (25.3.2008), s. 4. 
obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - vína - výstavy - ochutnávky - košty 
 
 
 

Hostěrad ice: 
 
 

2175)  JM 
Za vytunelovanou výrobnu lahůdek v Hostěradicích padaly podmínky / jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 10 (3.3.2008), s. 1, 3. 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - potravinářský - průmysl - lahůdky - výrobny - Centrální 
výrobna Hostěradice - tunelování - soudy - podmínky 
 

2176)  SPA 
V Hostěradicích nasvítili sloup / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 194 (19.8.2008), s. 3. 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - historické - památky - morové - sloupy - nasvícení 
 

2177)  MASK 
Výročí fotbalu v Hostěradicích / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 13 (27.6.2008), s. 4. 

dtto: 
DOMS. V Hostěradicích slavil fotbal šedesátiny. Znojemský týden. 7.7.2008, roč. 8, č. 28, s. 15. 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - sport - fotbal - TJ Hostěradice - 60. výročí - oslavy 
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2178)  SMOLA, Daniel  
Hostěradice vzpomněly Žižkovu brigádu : před pětašedesáti lety vznikla v Jugoslávii brigáda Jana 
Žižky z Trocnova / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 228 (27.9.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. V Hostěradicích uctili památku partyzánů brigády Jana Žižky. Znojemský týden. 29.9.2008, 
roč. 8, č. 40, s. 3. 
MASK. Váleční veteráni se sešli v Hostěradicích. Zrcadlo. 10.10.2008, roč. 7, č. 18, s. 3. 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - vojenství - armáda - partyzáni - druhá světová válka, 1939-
1945 - brigády - brigáda Jana Žižky - založení - činnost - 65. výročí 
 

2179)  JM 
Prezidentova dcera: O Mnichovu teď nemá cenu diskutovat / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 42 (13.10.2008), s. 1, 6. 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - vojenství - armáda - partyzáni - druhá světová válka, 1939-
1945 - brigády - brigáda Jana Žižky - činnost - 65. výročí - osobnosti - Svobodová-Klusáková, Zoe 
- rozhovory 
 

2180)  DOMS 
Z lomu bude odpočinková zóna / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 45 (3.11.2008), s. 5. 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - příroda - lomy - projekty - skládky - 
rekultivace - odpočinkové - zóny - výstavba 
 

2181)  TREK 
Hostěradice poděkovaly svému kronikáři / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 51 (16.12.2008),  
s. 3. 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - dějiny - kroniky - osobnosti - kronikáři - Šípek, Zdeněk, 
1928- - 80. výročí 
 
 
 

Host im: 
 
 

2182)  EISENBRUK, Jiř í  
Devítimetrová hostimská rajčata opylují holandští čmeláci / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 28 (8.7.2008), s. 1, 2. 
obce - Hostim (Znojmo, Česko) - zemědělství - rostlinná výroba - skleníkové rostliny - rajčata - 
pěstování 
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Hrádek: 
 
 

2183)  SMOLA, Daniel  
Solární gigant stojí v Hrádku : u Hrádku už stojí největší fotovoltaická elektrárna ve střední 
Evropě / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 62 
(13.3.2008), s. 1. 

dtto: 
CHAF. U Hrádku je největší sluneční elektrárna. Znojemský týden. 17.3.2008, roč. 8, č. 12, s. 1. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - fotovoltaické - elektrárny - Energy 21 - 
výstavba - dokončení - spuštění 
 

2184)  VSM 
Slunce nasaje 18 tisíc panelů / vsm, vha. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, 
č. 65 (17.3.2008), s. 1, 3, Jižní Morava. 

dtto: 
VSM. V Hrádku spustí 18 tisíc kolektorů. Mladá fronta dnes. 30.5.2008, roč. 19, č. 126, s. 2, Jižní 
Morava. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - solární - elektrárny - výstavba - dokončení - 
Energy 21 
 

2185)  MCH 
Filová: Kraslicemi jsem posedlá / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 68 (20.3.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Olga Filová už nazdobila deset tisíc kraslic. Znojemský týden. 17.3.2008, roč. 8, č. 12, s. 13. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Velikonoce - kraslice - Filová, Olga 
 

2186)  SMOLA, Daniel  
Největší solární elektrárna čeká už jen na připojení / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 11 (14.3.2008), s. 2. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - solární - elektrárny - připojení 
 

2187)  EIS 
V Hrádku největší solární elektrárna v Evropě : na pěti hektarech 20 000 panelů / eis. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 18, č. 15 (8.4.2008), s. 5. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - solární - elektrárny  otevření - Energy 21 
 

2188)  VSM 
V Hrádku spouští sluneční elektrárnu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 144 (20.6.2008), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - sluneční - elektrárny - provoz - spuštění 
 

2189)  GROSSMANN, David  
Vivaldi se přesune do Hrádku / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 169 (21.7.2008), s. 8. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - koncerty - kostel Petra a Pavla - festivaly - In 
Vino Vivaldi 
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Hrušovany n/Jev i šovkou: 
 
 

2190)  MATĚJKOVÁ, J.  
Kammelův dům - dnešní radnice : vyprávění sester z rodu Kammelů / J. Matějková. -- In: 
Hrušovanský zpravodaj. -- Roč. 30, č. 1 (2008), s. 10-11 . -- R-2889 
obce - Hrušovany n/Jev. - historické - památky - domy - historie - Hardegger, Dominik Kammel 
von 
 

2191)  HOLUBOVSKÝ, Adam 
Chill out afternoon / Adam Holubovský. -- In: Hrušovanský zpravodaj. -- Roč. 30, č. 1 (2008),      
s. 25 . -- R-2889 
obce - Hrušovany n/Jev. - sport - skateboarding - skateparky - otevření 
 

2192)  MOŠTĚK, Mart in  
Kraj: lokálku do Hevlína zrušíme : vlaky z Hrušovan do Hevlína mají jezdit jen do poloviny prosince 
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 58 
(8.3.2008), s. 1. 

dtto: 
JM. Kraj chce zrušit lokálku do Hevlína. Znojemský týden. 17.3.2008, roč. 8, č. 12, s. 1, 2. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hrušovany n/Jev. - železniční - doprava - provoz - ukončení 
 

2193)  MOŠTĚK, Mart in  
Kraj chce zrušit lokálku do Hevlína : vlaky z Hrušovan do Hevlína mají jezdit jen do poloviny 
prosince / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 11 
(14.3.2008), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hrušovany n/Jev. - železniční - doprava - provoz - ukončení 
 

2194)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Cyklisté zahájili hlavní sezonu roku : do Hrušovan nad Jevišovkou se na šestý ročník závodů 
Primavera Bike 2008 sjelo na osm desítek cyklistů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 76 (31.3.2008), s. 3. 
obce - Hrušovany n/Jev. - sport - cyklistika - závody - Primavera Bike 2008- 6. ročník 
 

2195)  MIKROREGION 
Mikroregion Hrušovansko. -- In: Hrušovanský zpravodaj. -- Roč. 30, č. 2 (2008), s. 35-36 . --       
R-2889 
obce - Hrušovany n/Jev. - veřejný život - místní správa - mikroregiony - mikroregion Hrušovansko 
- historie - činnost - aktivity 
 

2196)  BAURECHT 
Baurecht Moravia - "Žehličkárna". -- In: Hrušovanský zpravodaj. -- Roč. 30, č. 2 (2008), s. 38-40 
. -- R-2889 
obce - Hrušovany n/Jev. - průmysl - firmy - Dr. Baurecht Moravia s.r.o. - elektrické - spotřebiče - 
výroba 
 

2197)  EISENBRUK, Jiř í  
Lokálce z Hevlína do Hrušovan zvoní hrana / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 16 
(15.4.2008), s. 5. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hrušovany n/Jev. - železniční - doprava - provoz - ukončení 
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2198)  KACETL, Jiř í  
Zrušení hevlínské lokálky je krátkozraké a nekoncepční / Jiří Kacetl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, 
č. 18 (29.4.2008), s. 13. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hrušovany n/Jev. - železniční - doprava - provoz - ukončení 
 

2199)  LOUKOTOVÁ, Alena 
Hrušovanský zámek / Alena Loukotová. -- In: Hrušovanský zpravodaj. -- Roč. 30, č. 3 (2008),       
s. 4-5. . -- R-2889 
obce - Hrušovany n/Jev. - historické - památky - zámky - rekonstrukce - historie 
 

2200)  MATĚJKOVÁ, Jindra 
Majitelé hrušovanského zámku v období 2. světové války. Z historie Khuen-Belassiů / Jindra 
Matějková. -- In: Hrušovanský zpravodaj. -- Roč. 30, č. 3 (2008), s. 14-15 . -- R-2889 
obce - Hrušovany n/Jev. - historické - památky - zámky - majitelé - Khuen-Belassi - 2. světová 
válka - historie 
 

2201)  CIZLER, Josef 
Sdružení hrušovanských vinařů o. s. - Hrušovanský košt / Josef Cizler. -- In: Hrušovanský 
zpravodaj. -- Roč. 30, č. 3 (2008), s. 15-17 . -- R-2889 
obce - Hrušovany n/Jev. - kultura - slavnosti - vína - košty - Hrušovanský košt 2008 - Sdružení 
hrušovanských vinařů o.s. 
 

2202)  MCH 
Skate park zve na první závod / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 174 (26.7.2008), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Hrušovanský bazén testovali nejlepší skateboardisté. Rovnost-Znojemský deník. 
28.7.2008, roč. 19, č. 175, s. 3. 
obce - Hrušovany n/Jev. - sport - skateboarding - skate park - závody - Hrušovany Pool Contest 
2008 - 1. ročník 
 

2203)  SÝKOROVÁ, Míla  
Program Vavřineckých slavností 2008 / Míla Sýkorová, Lenka Šibalová. -- In: Hrušovanský 
zpravodaj. -- Roč. 30, č. 4 (2008), s. 40-41. . -- R-2889; 

dtto: 
BE. Vavřinecké slavnosti nabídly bohatou mozaiku činností. Znojemský týden. 11.8.2008, roč. 8,   
č. 33, s. 9. 
obce - Hrušovany n/Jev. - kultura - slavnosti - Vavřinecké slavnosti - 2008 - akce - programy 
 

2204)  A.B.  
Svěcení městského praporu / A.B. -- In: Hrušovanský zpravodaj. -- Roč. 30, č. 4 (2008), s. 45 . -- 
R-2889; 

dtto: 
LN. Jubileum kostela. Hrušovanský zpravodaj. Roč. 30, č. 4 (2008), s. 46-47. 
obce - Hrušovany n/Jev. - církev - kostely - kostel sv. Štěpána - 250. výročí - prapory - žehnání 
 

2205)  MCH 
Knihovna má svoje webové stránky / mch. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, 
č. 39 (26.9.2008), s. 3. 
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obce - Hrušovany n/Jev. - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Hrušovany - 
World Wide Web - přípravy 
 

2206)  SMOLA, Daniel  
Školník stávkuje, chce zvýšit plat : školník Základní školy v Hrušovanech nad Jevišovkou vstupuje 
dnes do stávky / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,  
č. 235 (6.10.2008), s. 3. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Stávkující školník: za tři roky mi přidali jen 78 korun. Právo. 7.10.2008, roč. 18,  
č. 236, s. 1, 3. 
VSM. Školník protestuje proti platu. Mladá fronta dnes. 7.10.2008, roč. 19, č. 236, s. 1, 2, Jižní 
Morava. 
obce - Hrušovany n/Jev. - školství - základní školy - ZŠ Hrušovany n/Jev. - školníci - platy - 
nespokojenost - stávky 
 

2207)  TREK 
V Hrušovanech volali: Strýcu, sprintuj! / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 39 (23.9.2008), s. 1. 
obce - Hrušovany n/Jev. - sport - cyklistika - velocipédy - akce - Kolem dokola - City of Rolftown - 
1. ročník 
 

2208)  VSM 
Stávka školníka z Hrušovan stále pokračuje / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 238 (9.10.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
CHAF. V Hrušovanech stávkuje školník, zemědělci protest zrušili. Znojemský týden. 13.10.2008, 
roč. 8, č. 42, s. 1. 
MOŠTĚK, Martin. Stávkujícímu školníkovi připlatí obec. Rovnost-Znojemský deník. 3.11.2008, 
 roč. 19, č. 258, s. 3. 
SMOLA, Vojtěch. Školník stávkuje už šest týdnů. Mladá fronta dnes. 14.11.2008, roč. 19, č. 268, 
s. 2, Jižní Morava. 
obce - Hrušovany n/Jev. - školství - základní - školy - ZŠ Hrušovany n/Jev. - školníci - platy - 
nespokojenost - stávky 
 

2209)  ŠEVEČKOVÁ, Eva 
Městský úřad v Hrušovanech nad Jevišovkou má pracoviště Czech POINT / Eva Ševečková. -- In: 
Hrušovanský zpravodaj. -- Roč. 30, č. 5 (2008), s. 9-11 . -- R-2889 
obce - Hrušovany n/Jev. - veřejný život - státní správa - Czech Point - spuštění - kontaktní místa 
 

2210)  SEVELDA,  Stanislav  
Skatepark znovu otevřen / Stanislav Sevelda. -- In: Hrušovanský zpravodaj. -- Roč. 30, č. 5 
(2008), s. 36 . -- R-2889 
obce - Hrušovany n/Jev. - sport - skateboarding - skateparky - otevření 
 

2211)  MOŠTĚK, Mart in  
Lokálku do Hevlína zatím nezruší : dráhy nakonec zachovají spoj mezi Hrušovany a Hevlínem, který 
chtěl letos kraj zrušit / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 266 (12.11.2008), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hrušovany n/Jev. - železniční - doprava - provoz - spoje - 
zachování 
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2212)  EIS 
Jubilea hrušovanské umělecké školy / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 45 (4.11.2008), s. 4. 
obce - Hrušovany n/Jev. - školství - základní - umělecké - školy - Zákl. umělecká škola Hruš. /Jev. - 
50. výročí - založení 
 

2213)  DAK 
Stávkující školník víc peněz nedostane / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 277 (26.11.2008), s. 3. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Škromach: stávkuje i za ty, co neměli odvahu. Právo. 1.12.2008, roč. 18, č. 281,    
s. 8. 
obce - Hrušovany n/Jev. - školství - základní - školy - ZŠ Hrušovany n/Jev. - školníci - platy - 
nespokojenost - stávky - odbory - vedení školy - 
 jednání 
 

2214)  KRUTIŠ, Dal ibor  
První umělý trávník mají hrušovanští fotbalisté : první velké fotbalové hřiště s umělým povrchem 
na Znojemsku vybudovali v Hrušovanech nad Jevišovkou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 282 (2.12.2008), s. 18. 
obce - Hrušovany n/Jev. - sport - fotbal - fotbalová - hřiště - umělé - povrchy - výstavba - 
dokončení 
 

2215)  TR 
Podporují školníka / tr. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 286 (6.12.2008), s. 15. 
obce - Hrušovany n/Jev. - školství - základní - školy - ZŠ Hrušovany n/Jev. - školníci - platy - 
nespokojenost - stávky - odbory - podpoření 
 
 
 

Chva lat i ce: 
 
 

2216)  CHAF 
Mezi Chvalaticemi a Bítovem lesníci otevřeli naučnou stezku / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 25 (16.6.2008), s. 4. 
obce - Chvalatice - Bítov (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - naučné - stezky - otevření 
 
 
 

Chva lov ice: 
 
 

2217)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Vraky aut hyzdí okolí Chvalovic : několik měsíců stojí v okolí asijských tržnic v Hatích množství 
vraků aut / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 46 
(23.2.2008), s. 1. 
obce - Hatě - Chvalovice (Znojmo, Česko) - doprava - osobní automobily - vraky - odstranění - 
jednání - Obecní úřad Chvalovice 
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2218)  MOŠTĚK, Mart in  
Po požáru rozšiřují nákupní centrum : před rokem se do práce vrátila stovka zaměstnanců požárem 
poničeného obchodního centra v Hatích / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 77 (1.4.2008), s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - obchod - nákupní centra - rozšíření - dostavba 
 

2219)  DAK 
Inspektoři zabavili padělky / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, 
č. 100 (28.4.2008), s. 5. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě - obchod - tržnice - padělky - zabavení - Česká obchodní 
inspekce - pokuty 
 

2220)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Tržnice v Hatích: dva dny kontrol : Česká obchodní inspekce podnikla o víkendu opakovanou razii   
v asijské tržnici v Hatích / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 140 (16.6.2008), s. 1. 

dtto: 
ČTK. Třikrát udeřili na stánkaře v Hatích. Mladá fronta dnes. 14.7.2008, roč. 19, č. 163, s. 1, Jižní 
Morava. 
JM. Padělky ve velkém. Znojemský týden. 23.6.2008, roč. 8, č. 26, s. 2. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě - obchod - tržnice - padělky - zabavení - Česká obchodní 
inspekce - razie - pokuty 
 

2221)  TREK 
Obehraná písnička: padělky za miliony / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 23 (3.6.2008), s. 2. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě - obchod - tržnice - padělky - zabavení - pokuty 
 

2222)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Trhovci nabízeli i padělané šperky : další zátah policistů a pracovníků obchodní inspekce v asijské 
tržnici v Hatích odhalil padělané zboží za téměř deset milionů korun / Dalibor Krutiš, Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 161 (11.7.2008),   
s. 1. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě - obchod - asijské tržnice - padělky - odhalení - zátahy - 
Cizinecká policie ČR - Česká obchodní inspekce 
 

2223)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Inspektoři a policisté provedli zatím největší razii v Hatích / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 163 (14.7.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Třídenní razie v asijské tržnici. Znojemský týden. 14.7.2008, roč. 8, č. 29, s. 1. 
KRUTIŠ, Dalibor. Inspektoři a policisté provedli čtyřdenní razii v Hatích. Znojemské noviny. 
18.7.2008, roč. 6, č. 29, s. 2. 
obce - Hatě - Chvalovice (Znojmo, Česko) - obchod - tržnice - padělky - zabavení - Česká obchodní 
inspekce - razie - pokuty 
 

2224)  MM 
Rozšíření nákupní zóny prošlo řízením / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 185 (8.8.2008), s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - obchod - nákupní - zóny - rozšíření - projekty - schválení 
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2225)  MCH 
Rybník čeká na odbahnění a opravu / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 194 (19.8.2008), s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - odbahnění - opravy - výběrová řízení 
 

2226)  GRD 
Celníci zabavili zboží za dva miliony / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 194 (19.8.2008), s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - obchod - tržnice - zboží - padělky - zabavení - Česká obchodní 
inspekce 
 

2227)  CHODĚROVÁ, Monika 
Kostel ve Chvalovicích je bez střechy / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 198 (23.8.2008), s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - střechy - konstrukce - opravy - 
rekonstrukce 
 

2228)  PETERKOVÁ, Ĺuba 
Kterého vola umoří v Hatích 100x nic? / Ĺuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 26 
(24.6.2008), s. 2. 
obce - Hatě - Chvalovice (Znojmo, Česko) - obchod - tržnice - padělky - zabavení - Česká obchodní 
inspekce - razie - pokuty 
 

2229)  TREK 
Nad tržnicí se stahují mračna / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 30 (22.7.2008), s. 1. 
obce - Hatě - Chvalovice (Znojmo, Česko) - obchod - tržnice - padělky - zabavení - Česká obchodní 
inspekce - razie - pokuty 
 

2230)  SMOLA, Daniel  
Země lží na Hatích má první povolení : už příští rok má na Hatích začít vyrůstat technicko 
obchodní zázemí pro plánovaný zábavní park Země lží / Daniel Smola, Monika Choděrová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 225 (24.9.2008), s. 1. 
obce - Hatě - Chvalovice (Znojmo, Česko) - služby - zábavní - parky - Země lží - obchody - 
výstavba 
 

2231)  TREK 
Kostelní střecha ve Chvalovicích se rozsypala / trek. -- In: Znojemsko. --Roč. 18, č. 38 
(16.9.2008), s. 2. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Markéty - střechy - opravy - 
rekonstrukce 
 

2232)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Celníci zabavili padělky za více než sto milionů / ČTK, ko. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 252 (25.10.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
DAK. Trhovci schovávali padělky ve věži. Rovnost-Znojemský deník. 25.10.2008, roč. 19, č. 252,   
s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě - obchod - tržnice - zboží - padělky - zabavení - Česká 
obchodní inspekce 
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2233)  EIS 
Chvalovický rybník čekají opravy / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 47 (19.11.2008), s. 2. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - opravy - rekonstrukce - jaro 2009 
 

2234)  SMO 
Celníci zabavili zboží za 13 milionů / smo. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, 
č. 47 (21.11.2008), s. 3. 
obce - Hatě - Chvalovice (Znojmo, Česko) - obchod - tržnice - zboží - padělky - zabavení - Česká 
obchodní inspekce 
 

2235)  SMOLA, Daniel  
Ves s nočními kluby je přátelská rodině : čtvrté místo, z celkem devětačtyřiceti účastníků, 
obsadily v soutěži Obec přátelská rodině, Chvalovice / Daniel Smola, Monika Choděrová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 289 (10.12.2008), s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - soutěže - Obec přátelská 
rodině - 4. místo 
 

2236)  CHODĚROVÁ, Monika 
Trhovci přišli o zboží za 70 milionů / Monika Choděrová, David Grossmann. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 300 (23.12.2008), s. 1, 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě - obchod - tržnice - zboží - zabavení - kontroly - celníci 
 
 
 

Jamo l i ce: 
 
 

2237)  MASK 
Miliony do oprav silnic / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 8 (18.4.2008), s. 5. 
obce - Jamolice - Polánka - silniční - doprava - silnice - opravy - rekonstrukce 
 

2238)  MASK 
Hřiště za čtyři miliony vyroste v Jamolicích / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 9 (2.5.2008), s. 2. 
obce - Jamolice - sport - víceúčelová - hřiště - sportoviště - výstavba 
 

2239)  GRUN, Bronislav  
Dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko : Jamolice / Bronislav Grun, Eva 
Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 11 (30.5.2008), s. 10. 
obce - Jamolice - dějiny - památky - kostely - místopisy - historie 
 
 
 

Jazov i ce: 
 
 

2240)  SMO 
V Jazovicích má být odchovna selat / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 223 (22.9.2008), s. 3. 
obce - Jazovice - zemědělství - chovatelství - selata - odchovny - výstavba - jednání 
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Jaros lav i ce: 
 
 

2241)  SMOLA, Vojtěch 
Soud řeší, kdo ovládne zámek v Jaroslavicích / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 27 (1.2.2008), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
DAK. Soud odročil spor o Jaroslavický zámek. Rovnost - Znojemský deník. 1.2.2008, roč. 19, č. 27, 
s. 3. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - vlastnictví - spory - 
rekonstrukce 
 

2242)  JM 
Dcera hraběte chce zpět jaroslavický zámek / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- mRoč. 8, č. 6 (4.2.2008), s. 1. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - majetek - vrácení - žaloby 
 

2243)  VSM 
Jaroslavický zámek zatím zůstane rakouskému lékaři / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19 (11.3.2008), č. 60, s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Lékař už by chtěl zámek opravovat. Mladá fronta dnes. 11.3.2008, roč. 19,       
č. 60, s. 2, Jižní Morava. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - vlastnictví - spory - 
rekonstrukce 
 

2244)  SMOLA, Daniel  
Rakušan může opravovat zámek : Soudní spor o vlastnictví jaroslavického zámku ukončila sama 
žalobkyně / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 61 
(12.3.2008), s. 1. 

dtto: 
STŘECHA, František. Jaroslavický zámek: Dědicové soudy vzdali. Znojemský týden. 17.3.2008, 
roč. 8, č. 12, s. 1. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - vlastnictví - spory - 
rekonstrukce 
 

2245)  SMO 
Soud: jaroslavický zámek je Rakušana / smo. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
6, č. 11 (14.3.2008), s. 3. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - vlastnictví - Rakušané - 
nároky 
 

2246)  MM 
Jaroslavice čekají na peníze za zámek / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 19, č. 77 (1.4.2008), s. 3. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - vlastnictví - majitelé - kupní 
cena - uhrazení 
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2247)  MARKEL, Martin  
Jaroslavické vinařství včera a zítra / Martin Markel. -- In: Jaroslavické noviny. -- č. 1 (2008),     
s. 6-7. 

pokračování: 
MARKEL, Martin. Jaroslavické vinařství včera a zítra II. Jaroslavické noviny. Č. 1 (2009), s. 4-5.  
MARKEL, Martin. Jaroslavické vinařství včera a zítra III. Jaroslavické noviny. Č. 2 (2009),         
s. 9-10. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - historie - dějiny - 
současnost 
 

2248)  MACHOVEC, Jaroslav  
Jaké bylo počasí v naší obci za II. pololetí 2007 (amatérské zpracování) / Jaroslav Machovec. -- 
In: Jaroslavické noviny. -- Č. 1 (2008), s. 10. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - teploty - srážky - přehledy - 2. pololetí - 
2007 
 

2249)  VEJCHODA, Walter  
Historie Jaroslavic / Walter Vejchoda. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 5, č. 1 (2008), s. 24, 26, 28. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - Hadres - školství - základní školy - projekty 
 

2250)  VEJCHODA, Walter  
Geschichte von Jaroslavice / Walter Vejchoda. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 5, Nr. 1 (2008),          
s. 25, 27, 29. 
bce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - Hadres - školství - základní školy - projekty 
 

2251)  EISENBRUK, Jiř í  
Jaroslavice nabízejí skoro 500 vzorků / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 17 
(22.4.2008), s. 2. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - vína - Oblastní výstava vín - 
35. ročník - zahájení - konání 
 

2252)  CHAF 
Poláci objevili pro Jaroslavice hraběte Ferdinanda Hompesche / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 24 (9.6.2008), s. 6. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - průmysl - košíkářství - osobnosti - Hompesch, Ferdinand - 
historie 
 

2253)  SMOLA, Daniel  
Jaroslavice jsou solární velkoměsto : v Jaroslavicích spustila fotovoltaickou elektrárnu druhá 
firma a chystá se další rozšiřování / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 6, č. 27 (4.7.2008), s. 1. 

dtto: 
JM. Třetí sluneční elektrárna patří znojemské firmě. Znojemský týden. 7.7.2008, roč. 8, č. 28,   
s. 3. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - fotovoltaické - elektrárny - spuštění - 
Jaros 07 
 

2254)  MM 
Prodeji jaroslavického zámku nestojí nic v cestě / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 252 (25.10.2008), s. 3. 
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obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - vlastnictví - spory - ukončení 
- rekonstrukce 
 

2255)  TREK 
Škola v Jaroslavicích oslaví 110. výročí / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč.18, č. 44 (29.10.2008),     
s. 9. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - školství - základní - školy - ZŠ Jaroslavice - 110. výročí - 
založení 
 

2256)  MCH 
Výlov přinesl téměř tři tuny ryb / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 259 (4.11.2008), s. 3. 

dtto: 
BE. Jaroslavický rybník vydal své rybí poklady. Znojemský týden. 3.11.2008, roč. 8, č. 45, s. 9. 
TREK. Jaroslavice: Víc než 250 tun kaprů na vánoční stůl. Znojemsko. 4.11.2008, roč. 18, č. 45,    
s. 2. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - Zámecký rybník - výlovy 
 

2257)  SMOLA, Vojtěch 
Jaroslavický zámek patří obci, soud ale nekončí / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 263 (8.11.2008), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - soudy - vlastnictví - uznání - 
rekonstrukce 
 

2258)  SMO 
Jaroslavický zámek půjde znovu k soudu / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 267, (13.11.2008), s. 3. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - prodej - žaloby 
 

2259)  STLBA 
Jaroslavická škola oslavila jubileum / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 49 (1.12.2008), s. 5. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - školství - základní - školy - ZŠ Jaroslavice - 110. výročí - 
založení - oslavy 
 

2260)  EISENBRUK, Jiř í  
Zatímco se lidé přou o vlastnictví, jaroslavický zámek chátrá / JiříEisenbruk. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 18, č. 49 (2.12.2008), s. 1, 2. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - spory - vlastnictví - soudy 
 
 
 

Jev i šov i ce: 
 
 

2261)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Jitrnice umějí nejlíp v Jevišovicích : již po čtvrté místní organizátoři spolu s městem Jevišovice 
uspořádali tradiční ochutnávku jitrnic / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 29 (4.2.2008), s. 3. 
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dtto: 
EIS. Na Jevišovické jitrnici byl již počtvrté nejlepší Josef Svoboda. Znojemsko. 5.2.2008, roč. 
18, č. 6, s. 4. 
obce - Jevišovice (Česko) - zájmová činnost - vaření - soutěže - jitrnice - Jevišovická jitrnice -   
4. ročník - Sýpka Jevišovice 
 

2262)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Starosta Jevišovic končí. Po 18 letech : starosta Jevišovic Oldřich Kukla skončil po osmnácti 
letech ve funkci / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, 
č. 30 (5.2.2008), s. 3. 

dtto: 
E. Na radnici v Jevišovicích vystřídal Pavel Málek (ODS) Oldřicha Kuklu (KSČM). Znojemsko. 
12.2.2008, roč. 18, č. 7, s. 1. 
obce - Jevišovice (Česko) - veřejný život - místní správa - starostové - Kukla, Oldřich - funkce - 
odvolání 
 

2263)  BE 
Jitrnicový král nechtěl vyhrát / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 6 (4.2.2008), s. 2. 
obce - Jevišovice (Česko) - zájmová činnost - vaření - domácí zabijačka - jitrnice - soutěže - 
Jevišovická jitrnice - vítězové - Svoboda, Josef 
 

2264)  BE 
Starostovi Jevišovic zlomilo vaz jeho mlčení / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 7 (11.2.2008), s. 1, 2. 
obce - Jevišovice (Česko) - veřejný život - místní správa - starostové - Kukla, Oldřich - funkce - 
odvolání 
 

2265)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Vildomcova sbírka je připravena / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 83 (8.4.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. V Jevišovicích se chystá archeologická expozice. Znojemský týden. 14.4.2008, roč. 8, č. 16,  
s. 13. 
obce - Jevišovice (Česko) - dějiny - archeologie - nálezy - sbírky - osobnosti - archeologové - 
Vildomec, František, 1878-1975 - Vildomcova sbírka - expozice - zámky - příprava 
 

2266)  MOŠTĚK, Mart in  
Krhovice odmítají stanici na bioplyn : úřady odmítly vydat bioplynové stanici ve Velkém Karlově 
důležité povolení. Stavbu další stanice v nedalekých Krhovicích zase odmítají zástupci obce / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 88 
(14.4.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Krhovice řekly bioplynové stanici jednoznačně NE! Znojemsko. 29.4.2008, roč. 
18, č. 18, s. 2. 
obce - Jevišovice (Česko) - zemědělství - podniky - Agrodružstvo Jevišovice - bioplynové stanice - 
výstavba - problémy 
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2267)  SMO 
Agrodružstvo bioplynku nechce / obce. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 95 (22.4.2008), s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - zemědělství - podniky - Agrodružstvo Jevišovice - bioplynové stanice - 
vybudování - záměr - zrušení 
 

2268)  GROSSMANN, David  
Pokuty: miliony za kuřecí kartel : jednání drůbežářů z roku 2006 ohodnotil antimonopolní úřad 
jako kartelovou dohodu / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 106 (6.5.2008), s. 1. 
obce - Jevišovice (Česko) - zemědělství - drůbežářství - Agrodružstvo Jevišovice - kuřata - 
výkupní ceny - kartelové dohody - pokuty 
 

2269)  JM 
Domov v Jevišovicích je stále bez ředitele / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 16 (14.4.2008), s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - sociální péče - domovy důchodců - výběrová řízení - ředitelé 
 

2270)  VSM 
Jevišovický zámek ani letos otevřít nestihne / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -
- Roč. 19, č. 113 (15.5.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Boj o jaroslavický zámek nekončí. Mladá fronta dnes. 16.5.2008, roč. 19, č. 114, 
s. 2, Jižní Morava. 
obce - Jevišovice (Česko) - historické - památky - zámky - opravy - rekonstrukce - otevření - 
odložení 
 

2271)  TREK 
Domov v Jevišovicích se rušit nebude / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 18 (29.4.2008), s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - sociální péče - Domov důchodců Jevišovice - změny - stavební - úpravy 
 

2272)  EISENBRUK, J.  
Pokuta pro Agrodružstvo Jevišovice byla potvrzena / J. Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18,  
č. 20 (13.5.2008), s. 1. 
obce - Jevišovice (Česko) - zemědělství - drůbežářství - Agrodružstvo Jevišovice - kuřata - 
výkupní ceny - kartelové dohody - pokuty 
 

2273)  EISENBRUK, Jiř í  
V noci se šíří Hevlínem mrtvolný zápach : obce chystají společný postup proti Agrodružstvu 
Jevišovice / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 21 (20.5.2008), s. 2. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Jevišovice (Česko) - zemědělství - Agrodružstvo Jevišovice - 
živočišné - odpady - zápach - stížnosti - správní řízení 
 

2274)  SMO 
Jevišovičtí spouští novou čističku / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 151 (28.6.2008), s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - vodní hospodářství - čistírna odpadních vod - zkušební provoz - 
spuštění 
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2275)  STINGL, Tomáš 
Krokodýlí farma nebo bowling ve staré sýpce : příklad slavného družstva, které se dokázalo i        
v kapitalistcké éře dobře etablovat, najdeme v jihomoravských Jevišovicích / Tomáš Stingl. -- In: 
Profit. -- ISSN 1212-3498. -- Roč. 19, č. 27-28 (7.7.2008), s. 16. 
obce - Jevišovice (Česko) - zemědělství - podniky - Agrodružstvo Jevišovice - aktivity - prosperita 
 

2276)  SMOLA, Daniel  
Při Zámecké romanci korunovali Suchým Čertem / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 175 (28.7.2008), s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - kultura - slavnosti - Jevišovické kulturní léto - shrnutí 
 

2277)  ZUK 
Nová čistička : jevišovičtí se už dočkali / zuk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 184 (7.8.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
CHAF. V Jevišovicích otevřeli čističku. Znojemský týden. 30.6.2008, roč. 8, č. 27, s. 2. 
obce - Jevišovice (Česko) - vodní hospodářství - čistírny odpadních vod - čističky - otevření - 
zkušební - provozy 
 

2278)  MOŠTĚK, Mart in  
Starostové: Zavřete stanici v Karlově : trpělivost ze zápachem, linoucím se z bioplynové stanice  
ve Velkém Karlově, došla starostům okolních obcí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 192 (16.8.2008), s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - zemědělství - podniky - Agrodružstvo Jevišovice - bioplynové stanice - 
problémy - petice 
 

2279)  SMOLA, Vojtěch 
Suchý Čert má lákat turisty / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 202 (28.8.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
MS. Suchý Čert. Znojemsko. 26.8.2008, roč. 18, č. 35, s. 12. 
bce - Jevišovice (Česko) - kultura - slavnosti - Jevišovické historické slavnosti - programy 
 

2280)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Bioplynové stanici hrozí pokuta / ČTK, vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 202 (28.8.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Jevišovice (Česko) - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - podniky - Agrodružstvo 
Jevišovice - bioplynové stanice - pokuty 
 

2281)  JEVIŠOVICE 
Jevišovice zažijí první historické slavnosti. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 203 (29.8.2008), s. 3. 

dtto: 
STŘECHA, František. V Jevišovicích se loučili s prázdninami historickými slavnostmi. Znojemský 
týden. 1.9.2008, roč. 8, č. 36, s. 8. 
obce - Jevišovice (Česko) - kultura - slavnosti - Jevišovické historické slavnosti - 1. ročník 
 

2282)  VEČEŘA, Petr  
Do Jevišovic se vrátil Suchý Čert / Petr Večeřa. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 36 (2.9.2008),    
s. 1. 
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obce - Jevišovice (Česko) - kultura - slavnosti - Jevišovické historické slavnosti - Suchý Čert - 
shrnutí 
 

2283)  VSM 
Jevišovické Předzámčí má opravit nový nájemník / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 226 (25.9.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
MM. Jevišovické Předzámčí hledá investora. Rovnost-Znojemský deník. 26.9.2008, roč. 19, č. 226, 
s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - historické - památky - Předzámčí - pronájem - rekonstrukce - využití 
 

2284)  RZT 
Na bioplynovou stanici nemají v Karlově stejný názor / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 40 (29.9.2008), s. 4. 
obce - Jevišovice (Česko) - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - bioplynové - stanice - 
problémy - jednání - řešení 
 

2285)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Inspekce: smrad z bioplynové stanice nevadí / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 6, č. 40 (3.10.2008), s. 3. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - Jevišovice (Česko) - zemědělství - Agrodružstvo Jevišovice 
- zápach - protesty - Česká inspekce životního prostředí 
 

2286)  TREK 
Jevišovické dožínky / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 39 (23.9.2008), s. 4. 
obce - Jevišovice (Česko) - kultura - slavnosti - dožínky - Jevišovické dožínky - 1. ročník 
 

2287)  CHODĚROVÁ, Monika 
Jevišovičtí dostanou unikátní dárek / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 299 (22.12.2008), s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - kultura - hudba - CD - vydání - pěvecké - sbory - ZŠ Jevišovice 
 

2288)  ROUPEC, Jiř í  
Karel Špalek - vše začalo na jevišovické ZDŠ / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 38 
(16.9.2008), s. 12. 
obce - Jevišovice (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - muzikanti - Špalek, Karel - rozhovory 
 

2289)  AUEROVÁ, Renata 
Hrabal a jeho kořeny v Jevišovicích / Renata Auerová. -- In: Zpravodaj města Jevišovice. -- č. 1 
(.04.2008), s. 7. 
obce - Jevišovice (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Hrabal, Bohumil, 1914-
1997 - biografie 
 

2290)  AUEROVÁ, Renata 
Historické střípky / Renata Auerová. -- In: Zpravodaj města Jevišovice. -- Č. 1 (.04.2008), s. 14 
obce - Jevišovice (Česko) - dějiny - jevišovické panství - historické - památky - rody - historie 
 

2291)  AUEROVÁ, Renata 
Antonín Jan Venuto / Renata Auerová. -- In: Zpravodaj města Jevišovice. -- Č. 1 (.04.2008), s. 18. 
obce - Jevišovice (Česko) - církev - osobnosti - kněží - teologové - Venuto, Antonín Jan - biografie 
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2292)  AUEROVÁ, Renata 
Malé jevišovické výročí / Renata Auerová. -- In: Zpravodaj města Jevišovice. -- Č. 3 (.09.2008),   
s. 10-11. 
obce - Jevišovice (Česko) - vojenství - třicetiletá válka - osobnosti - vojevůdci - maršálové - 
Souches, Jean Louis Raduit de - Souches, Jan Ludvík Raduit de - biografie 
 

2293)  BLÁHOVÁ,  Žaneta 
Z historie jevišovických ochotníků / Žaneta Bláhová. -- In: Zpravodaj města Jevišovice. -- Č. 4 
(.12.2008), s. 7. 
obce - Jevišovice (Česko) - kultura - ochotnická - divadla - Dělnická tělovýchovná jednota - spolky 
- založení - historie - současnost 
 

2294)  VAJČNER, Jan 
Výročí založení Sokola v Jevišovicích / Jan Vajčner. -- In: Zpravodaj města Jevišovice. -- Č. 4 
(.12.2008), s. 11-12. 
obce - Jevišovice (Česko) - sport - tělovýchovné - jednoty - Sokol - 110. výročí - založení - 
historie - současnost 
 
 
 

Kadov: 
 
 

2295)  EISENBRUK, Jiř í  
Kulturní dům chloubou Kadova / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 4 (22.1.2008), s. 1. 
obce - Kadov - kultura - kulturní zařízení - kulturní - domy - rekonstrukce 
 

2296)  GRUN, Bronislav  
Kadov : dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko / Bronislav Grun, Eva 
Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 3 (8.2.2008), s. 10. 
obce - Kadov - rozvoj - historie - památky 
 
 
 

Koro lupy: 
 
 

2297)  JM 
Do mimořádných voleb jde v Korolupech 16 lidí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 18 (28.4.2008), s. 1, 3. 
obce - Korolupy - veřejný život - politické - strany - mimořádné - volby 
 

2298)  VSM 
Volby v obcích vyhráli dosavadní starostové / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -
- Roč. 19, č. 152 (30.6.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
JM. V Korolupech dostal nejvíc hlasů starosta. Znojemský týden. 30.6.2008, roč. 8, č. 27, s. 1. 
EIS. Korolupy: Starostou Martin Hanek. Znojemsko. 29.7.2008, roč. 18, č. 31, s. 1. 
obce - Korolupy - veřejný život - místní správa - komunální volby 
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Kravsko: 
 
 

2299)  EISENBRUK, Jiř í  
Galerie U Kapličky / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 28 (8.7.2008), s. 6. 
obce - Kravsko - kultura - umění - výstavy - Galerie U Kapličky - zakladatelé - Peřinková, Marie - 
Bartůšek, Karel 
 

2300)  CHAF 
Zámek v Kravsku se má přestavovat / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 46 (10.11.2008), s. 1. 
obce - Kravsko - historické - památky - zámky - zámek Kravsko - přestavba - jednání 
 

2301)  MELUŠOVÁ, Břet islava 
Kravsko ve sběru papíru trhá rekordy / Břetislava Melušová. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 49 
(2.12.2008), s. 5. 
obce - Kravsko - životní prostředí - papír - sběr papíru - ZŠ Kravsko - rekordy 
 
 
 

Krhov ice: 
 
 

2302)  MOŠTĚK, Mart in  
Krhovickou bioplynovou stanici čeká další řízení / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 119 (22.5.2008), s. 3. 
obce - Krhovice - zemědělství - Agrodružstvo Jevišovice - projekty - bioplynové stanice - zrušení 
 
 
 

Kubš ice: 
 
 

2303)  GRUN, Bronislav  
Dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko : Kubšice / Bronislav Grun, Eva 
Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 16 (12.9.2008), s. 10. 
obce - Kubšice - historické - památky - osady - kostely - historie - vinařství 
 

2304)  LHU 
"Havárie!" uslyší žáci : druhý den pokračuje cvičení v obcích pod jadernou elektrárnou Dukovany / 
lhu. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 278 (27.11.2008), s. 2, Jižní 
Morava. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Třídenní cvičení Zóna 2008: záchranáři v akci. Právo. 28.11.2008, roč. 18, č. 279, 
s.12. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - Kubšice - průmysl - energetika - Jaderná elektrárna Dukovany 
- havárie - cvičení - Zóna 2008 - ZŠ Vémyslice - žáci - zapojení 
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2305)  SMOLA, Vojtěch 
O stěhování lidí rozhodne vítr : cvičení záchranářů s názvem Zóna 2008... / Vojtěch Smola. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 279 (28.11.2008), s. 3, Jižní Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Záchranáři cvičili evakuaci před radiací. Rovnost-Znojemský deník. 28.11.2008, 
roč. 19, č. 279, s. 3. 
MOKRÝ, Pavel. S jodovou pilulkou do zamořených míst. Rovnost-Znojemský deník. 28.11.2008, roč. 
19, č. 279, s. 4. 
obce - Kubšice - Vémyslice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - Jaderná elektrárna Dukovany 
- havárie - cvičení - Zóna 2008 - ZŠ Vémyslice - evakuace 
 

2306)  CHAF 
Znojemsko zažilo největší cvičení v dějinách Česka / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 49 (1.12.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
MASK. Zóna 2008. Zrcadlo. 5.12.2008, roč. 7, č. 22, s. 1. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - Kubšice - průmysl - energetika - Jaderná elektrárna Dukovany 
- havárie - cvičení - Zóna 2008 - ZŠ Vémyslice - žáci - zapojení 
 

2307)  TIK 
Jaderná energetika zůstává v jádru horkým tématem : cvičení odhalilo některé nedostatky 
informačního systému / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 49 (2.12.2008), s. 2. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - Kubšice - průmysl - energetika - Jaderná elektrárna Dukovany 
- havárie - cvičení - Zóna 2008 - informační - systémy - nedostatky - odhalení 
 
 
 

Kuchařov i ce: 
 
 

2308)  JM 
Satelitním obcím chybí spoje na nákup a k lékaři / jm, chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 4 (21.1.2008), s. 1, 2. 
obce - Znojmo-Popice - Kuchařovice (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - spoje - 
nedostupnost 
 

2309)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 6 (5.2.2008), s. 11. 
obce - Kuchařovice (Česko) - školství - školy - historie - 115. výročí 
 

2310)  JM 
Emma ani Kyril se nevyrovnali 172 kilometrovému orkánu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 12 (17.3.2008), s. 1. 
obce - Kuchařovice (Česko) - příroda - počasí - meteorologie - vítr - rychlost - měření - historie 
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Lechov i ce: 
 
 

2311)  SOL 
Rozinky šly do lisu. Bude z nich "babské pití" / sol. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 50 (28.2.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Začalo lisování slámového vína. Právo. 3.3.2008, roč. 18, č. 53, s. 7. 
obce - Lechovice - průmysl - vinařství - Vinné sklepy Lechovice - slámové víno - výroba 
 

2312)  EISENBRUK, Jiř í  
Lechovice lisovaly slámové víno / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 10 (4.3.2008),     
s. 1. 
obce - Lechovice - průmysl - vinařství - Vinné sklepy Lechovice - slámové víno - výroba 
 

2313)  MOŠTĚK, Mart in  
Mrazíky straší vinaře a sadaře : až pětinu květů nejranějších meruněk popálil v sadech mráz / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 73 
(27.3.2008), s. 3. 
obce - Těšetice - Lechovice - zemědělství - vinařství - sadařství - počasí - mrazy - úrody - 
poškození 
 

2314)  MOŠTĚK, Mart in  
K dohodě o obchvatu chybí málo : naplnění dohody o směně pozemků zbývá k dořešení vyjednávání 
o silničním obchvatu Lechovic / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 90 (16.4.2008), s. 3. 
obce - Lechovice - doprava - obchvaty - výstavba - zahájení - 2008 
 

2315)  PAVLÍK, V.  
Něco znojemské historie : poutní místo Lechovice / V. Pavlík. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 5 
(2008), s. 4-6 . -- R-2894 
obce - Lechovice - církev - poutní - místa - dějiny - historie 
 

2316)  MIV 
Přehrada ukrývá stovky lahví sektů / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 161 
(11.7.2008), s. 4, Na cestách. 
obce - Lechovice - průmysl - vinařství - Vinné sklepy Lechovice - propagační akce - Vranovská 
přehrada - sekty - dozrávání - výlov 
 

2317)  SMOLA, Vojtěch 
Obchvat Lechovic se znovu odkládá : první etapa oprav "silnice smrti" mezi Znojmem a 
Pohořelicemi do zimy nezačne kvůli majetkoprávnímu vypořádání / Vojtěch Smola. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 193 (18.8.2008), s. 1, 2, Jižní Morava. 
obce - Lechovice - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - přerušení - pozemky - vyvlastnění - 
Ředitelství silnic a dálnic 
 

2318)  MCH 
Stopy přistání jsme na Měsíci nenašli / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 195 (20.8.2008), s. 3. 
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obce - Lechovice - zájmová činnost - astronomie - vesmír - hvězdárny - pozorování - osobnosti - 
astronomové - Konečný, Libor - Žampa, Vladimír 
 

2319)  SMO 
Stavba obchvatu Lechovic se blíží / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 228 (27.9.2008), s. 3. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Do Znojma budou mimoúrovňová křížení. Právo. 2.10.2008, roč. 18, č. 232, s. 12. 
 obce - Lechovice - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - Ředitelství silnic a dálnic 
 

2320)  TREK 
Čtyřikrát oceněné lechovické poklady / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 43 (21.10.2008), s. 2. 
obce - Lechovice - průmysl - vinařství - Vinné sklepy Lechovice - vína - přehlídky - Mundus vini 
2008 - Muvina Prešov 2008 International Wine Competition - ocenění 
 
 
 

Lesná: 
 
 

2321)  MRVA, Vlast imi l  
Lesná vyslovila předběžný souhlas, ale stoprocentně rozhodnuto není / Vlastimil Mrva. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 18, č. 18 (29.4.2008), s. 2. 
obce - Lesná (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - výstavba - plánování - 
obyvatelé - souhlas 
 

2322)  MRVA, Vlast imi l  
Lesná odsouhlasila pro větrnou elektrárnu referendum / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
18, č. 19 (6.5.2008), s. 2. 
obce - Lesná (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - referendum - schválení - 
obyvatelé - hlasování 
 

2323)  JM 
Skládka je od Němců / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 8, č. 20 (12.5.2008), s. 3. 
obce - Lesná (Znojmo, Česko) - životní prostředí - černé - skládky - rekultivace 
 

2324)  DOUBEK, Jan 
Osudy větrného mlýna v Lesné / Jan Doubek. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj 
Národního parku Podyjí. -- Roč. 9, č. 1 (2008), s. 1-3. 
obce - Lesná (Znojmo, Česko) - historické - památky - větrné - mlýny - historie 
 

2325)  JM 
Jatpek s milionovými dluhy obnovil výrobu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 22 (26.5.2008), s. 1, 2. 
obce - Lesná (Znojmo, Česko) - potravinářský - průmysl - podniky - Jatpek Lesná - dluhy - výroba - 
obnovení 
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2326)  JM 
Na Lesné bude referendum / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny proznojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 24 (9.6.2008), s. 1. 
obce - Lesná (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - referendum - hlasování 
 

2327)  MRVA, Vlast imi l  
O větrníku na Lesné rozhodne většina; otázkou zůstává zda ta moudřejší... / Vlastimil Mrva. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 18, č. 24 (10.6.2008), s. 3. 
obce - Lesná (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - referendum - hlasování 
 

2328)  JM 
Na Lesné dali hlas větrné  elektrárně / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 26 (23.6.2008), s. 1. 
obce - Lesná (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - referendum - přijetí 
 

2329)  TIK 
V Lesné začala likvidace černé skládky za 13 milionů korun / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18,    
č. 52 (23.12.2008), s. 2. 
obce - Lesná (Znojmo, Česko) - životní prostředí - černé - skládky - likvidace - rekultivace 
 
 
 

L i tobratř i ce: 
 
 

2330)  CHODĚROVÁ, Monika 
Věž ukrývala mince a dokumenty / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 262 (7.11.2008), s. 3. 
obce - Litobratřice - církev - kostely - kostelní - věže - opravy - nálezy - mince - listiny - 1878 - 
historie 
 

2331)  TREK 
Litobratřická věž vystoupala k nebi / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 48 (25.11.2008), s. 1. 

dtto: 
BE. Litobratřický kostel září do dáli novou věží. Znojemský týden. 1.12.2008, roč. 8, č. 49, s. 6. 
obce - Litobratřice - církev - kostely - kostel sv. Jiří - věže - střechy - rekonstrukce - dokončení 
 
 
 

Lukov: 
 
 

2332)  MM 
Slezák: Stánek se vyplatí / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 10 (12.1.2008), s. 3. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Znojemsko se na Regiontouru neztratí. Znojemsko. 8.1.2008, roč. 18, č. 2, s. 12. 
obce - Lukov - cestovní ruch - prezentace - Regiontour 2008 - Hostinec u Všetečků - cyklokempy - 
penziony - vinárny 
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2333)  NOVÁK, Pavel  Kryštof 
Zříceninu Nového Hrádku u Lukova je třeba před agresivní zelení uchránit i za cenu kácení stromů 
/ Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 2 (8.1.2008), s. 12. 
obce - Lukov - Nový Hrádek - kulturní - památky - hrady - zříceniny - ochrana 
 

2334)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 15 (8.4.2008), s. 11. 
obce - Nová Ves - Lukov - dějiny - památky - historie - současnost 
 

2335)  JM 
V Lukově se sešli rodáci / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 21 (19.5.2008), s. 7. 
obce - Lukov - kultura - slavnosti - setkání - rodáci - vzpomínání 
 

2336)  STEJSKAL, Robert  
Kácení dřevin na Novém Hrádku / Robert Stejskal. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj 
Národního parku Podyjí. -- Roč. 9, č. 1 (2008), s. 4. 
obce - Lukov - kulturní - památky - hrady - zříceniny - Nový Hrádek - porosty - kácení 
 

2337)  JM 
Nový Hrádek: historická památka i unikátní příroda / jm. -- In: Znojemskýtýden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 24 (9.6.2008), s. 13. 
obce - Lukov - kulturní - památky - hrady - zříceniny - Nový Hrádek 
 

2338)  JM 
Policisté v Lukově skončili / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 40 (29.9.2008), s. 1. 
obce - Lukov - policie - Cizinecká policie ČR - pracoviště - činnost - ukončení - budovy - zájemci 
 

2339)  JM 
Lukov a Mikulovice jsou městysy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 42 (13.10.2008), s. 2. 
obce - Lukov - Mikulovice - veřejný život - místní správa - povýšení - městys 
 
 
 

Mackov i ce: 
 
 

2340)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 12 (18.3.2008), s. 11. 
obce - Mackovice (Znojmo, Česko) - školství - školy - budovy - dějiny - historie - současnost 
 

2341)  ONDRÁČEK, Karel  
Vývoj počtu obyvatelstva od roku 1869 do současnosti / Karel Ondráček. -- In: Noviny Niva. -- 
Roč. 9, č. 1 (2008), s. 13 . -- R-2896 
obce - Mackovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - statistiky - 1869 - 2008 
 

2342)  VÝROBA 
Výroba obuvi firmy TEMA, s.r.o. se znovu obnovila. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9, č. 3 (2008), s. 17. 
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 . -- R-2896 
obce - Mackovice (Znojmo, Česko) - průmysl - obuvnický průmysl - obuv - firmy - TEMA, s.r.o. - 
výroba - obnovení 
 
 
 

Mašov i ce: 
 
 

2343)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Archeologové našli u Mašovic tři tisíce let staré keramické nádoby / Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 51 (29.2.2008), s. 3. 

dtto: 
STŘECHA, František. Pravěké hrnce vypadají jako nové. Znojemský týden. 3.3.2008, roč. 8, č. 10, 
s. 3. 
TREK. Archeologové nalezli 7 nádob dnem vzhůru. Znojemsko. 4.3.2008, roč. 18, č. 10, s. 2. 
obce - Mašovice (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - nálezy – keramika 
 

2344)  VSM 
Pravěká Hedvika už má vrchní polovinu těla / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 135 (10.6.2008), s. 5, Z domova. 

dtto: 
VSM. Hedvika je hotová. Mladá fronta dnes. 12.6.2008, roč. 19, č. 137, s. 4, Jižní Morava. 
obce - Mašovice (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - pravěk - výzkum - nálezy - torza - 
Hedvika z Mašovic - restaurování - kopie 
 

2345)  SMOLA, Vojtěch 
Pravěkou Hedviku vydal moravský Stonehenge / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 138 (13.6.2008), s. 2, příl. Znojmo. 
obce - Mašovice (Znojmo, Česko) - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické - nálezy - sochy - 
Hedvika z Mašovic - Čižmář, Zdeněk 
 

2346)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Restaurátoři dali Hedvice tvář / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 139 (14.6.2008), s. 1. 
obce - Mašovice (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - pravěk - výzkum - archeologické - nálezy 
- torza - Hedvika z Mašovic - restaurování - kopie 
 

2347)  CHAF 
Hedvika už je celá / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 8, č. 25 (16.6.2008), s. 1. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Archeologové Hedviku naklonovali. Znojemsko. 17.6.2008, roč. 18, č. 25, s. 3. 
KRUTIŠ, Dalibor. Restaurátoři dali Hedvice tvář. Znojemské noviny. 20.6.2008, roč. 6, č. 25, s. 2. 
obce - Mašovice (Znojmo, Česko) - dějiny - pravěk - archeologie - výzkum - nálezy - torza - 
Hedvika z Mašovic - restaurování - kopie 
 
 
 
 



   Znojemsko v tisku 2008 
 

 

329 

 

2348)  SMOLA, Vojtěch 
Hedvika má sestru. Venuši Johanku : tým archeologa Zdeňka Čižmáře objevil v Mašovicích             
u Znojma další pravěkou venuši, starou téměř sedm tisíc let / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 209 (5.9.2008), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
VSM. Archeolog vykopal vzácnou sošku. Je stará 7000 let. Mladá fronta dnes. 5.9.2008, roč. 19, 
č. 209, s. 4. 
SMOLA, Vojtěch. Co do nalezených venuší Znojemsko vede. Mladá fronta dnes. 5.9.2008, roč. 19, 
č. 209, s. 2, Jižní Morava. 
obce - Mašovice (Znojmo, Česko) - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické - nálezy - Johanka 
z Mašovic - Čižmář, Zdeněk 
 

2349)  SMOLA, Daniel  
Pravěká Hedvika má sestru : tým archeologa Čižmáře objevil další pravěkou plastiku ženy / Daniel 
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 209 (5.9.2008), s. 1. 

dtto: 
ČTK. U Mašovic se našla další soška. Lidové noviny. 5.9.2008, roč. 21, č. 209, s. 14. 
VOJTEK, Milan. Archeologové našli sošku ženy starou 7000 let. Právo. 5.9.2008, roč. 18, č. 209,  
s. 1, 4. 
obce - Mašovice (Znojmo, Česko) - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické - nálezy - Johanka 
z Mašovic - Čižmář, Zdeněk 
 

2350)  BE 
Johanka potěšila archeology / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 37 (8.9.2008), s. 1, 2. 

dtto: 
EIS. Hedvika má sestru Johanku. Znojemsko. 9.9.2008, roč. 18, č. 37, s. 1, 2. 
obce - Mašovice (Znojmo, Česko) - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické - nálezy - sošky - 
Johanka z Mašovic - Čižmář, Zdeněk 
 

2351)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Mašovice: ovce nahradily kulomety : bývalá vojenská střelnice v Mašovicích je bezpečná / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 296 (18.12.2008), s. 3. 
obce - Mašovice (Znojmo, Česko) - vojenství - vojenské - střelnice - objekty - převedení - národní 
parky - Národní park Podyjí - využití 
 
 
 

Med l ice: 
 
 

2352)  MM 
Svazek obcí chystal nové projekty / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, 
č. 43 (24.10.2008), s. 1. 
obce - Medlice - Běhařovice (Znojmo, Česko) - Ratišovice - veřejný život - místní správa - Svazek 
obcí - projekty - přípravy - dokončení 
 

2353)  SMO 
Medlice jsou dalším městysem regionu / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 253 (27.10.2008), s. 3. 
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obce - Medlice - veřejný život - místní správa - povýšení - městys 
 
 
 

Miku lov i ce: 
 
 

2354)  CHAF 
V Mikulovicích uctili památku spisovatelky Růženy Svobodové / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 29 (14.7.2008), s. 9. 

dtto: 
T. 140. výročí R. Svobodové. Znojemsko. 15.7.2008, roč. 18, č. 29, s. 1. 
obce - Mikulovice - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Svobodová, Růžena - uctění - 
památky - narození - 140. výročí 
 

2355)  CHODĚROVÁ, Monika 
V Mikulovicích otevřeli první včelí stezku : unikátní naučnou stezku, mapující život včel, otevřeli    
v pátek v Mikulovicích / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 210 (6.9.2008), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Vydejte se na "včelí" stezku. Mladá fronta dnes. 11.9.2008, roč. 19, č. 214, s. 4, 
Jižní Morava. 
EISENBRUK, Jiří. Mikulovice: Včelařská naučná stezka. Znojemsko. 23.9.2008, roč. 18, č. 39,     
s. 12. 
obce - Mikulovice - cestovní ruch - turistika - naučné - stezky - informační tabule - včelařství - 
otevření 
 

2356)  STŘECHA,  František 
V Mikulovicích slavili 450 let povýšení na městečko / František Střecha. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 40 (29.9.2008), s. 9. 

dtto: 
EIS. Mikulovice: slavnosti povýšení na městečko. Znojemsko. 23.9.2008, roč. 18, č. 39, s. 4. 
ŠUF. Mikulovice oslavily 450 let městečka. Znojemsko. 30.9.2008, roč. 18, č. 40, s. 1. 
obce - Mikulovice - kultura - slavnosti - městečka - povýšení - 450. výročí 
 

2357)  JM 
Lukov a Mikulovice jsou městysy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 42 (13.10.2008), s. 2. 
obce - Lukov - Mikulovice - veřejný život - místní správa - povýšení - městys 
 

2358)  EIS 
Mikulovice povýšily, ale žádné výhody nezískaly / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 45 
(4.11.2008), s. 2. 
obce - Mikulovice - veřejný život - místní správa - povýšení - městys 
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Mi l í čov i ce: 
 
 

2359)  DAK 
Zenza postaví tři nádrže na hnojivo / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 31 (6.2.2008), s. 3. 
obce - Milíčovice - zemědělství - hnojiva - zásobníky - výstavba - Zenza Znojmo a. s. 
 

2360)  MM 
U přejezdu vykopali granát / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 236 (7.10.2008), s. 3. 
obce - Olbramkostel (Znojmo, Česko) - Milíčovice - vojenství - munice - pumy - bomby - 2. svět. 
válka - nálezy - mosty - likvidace 
 
 
 

Miros lav : 
 
 

2361)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Topinkyáda pomohla dětem / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 7 (9.1.2008), s. 3. 
obce - Miroslav - sociální péče - charita - akce - topinkyády - 4. ročník - organizátoři 
 

2362)  MASK 
Stále se hledá investor / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 2 (25.1.2008), s. 2. 
obce - Miroslav - historické - památky - zámky - investoři 
 

2363)  SKLENÁŘ, M.  
Petr Sláma - sklo se stalo profesí i koníčkem / M. Sklenář. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 2 
(25.1.2008), s. 7. 
obce - Miroslav - kultura - umění - sklo - osobnosti - umělci - Sláma, Petr - rozhovory 
 

2364)  VOJTEK, Milan 
Miroslavští dostáli slibům o zlepšení bezpečnosti / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -
- Roč. 18, č. 31 (6.2.2008), s. 13. 
obce - Miroslav - bezpečnost - zlepšení - policie - Městská policie - kamerové systémy - instalace 
 

2365)  VOLF, Roman 
Výstava cestovního ruchu Regiontour / Roman Volf, Michal Klejdus. -- In: Miroslavský zpravodaj. -
- Roč. 51, č. 1 (2008), s. 14-15 . -- R-2893 
obce - Miroslav - cestovní ruch - prezentace - Regiontour 2008 - víno - cykloturistika - 
informační - služby 
 

2366)  VSM 
Stíny světa uvidí v Miroslavi / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 58 
(8.3.2008), s. 7, Jižní Morava. 
obce - Miroslav - kultura - film - dokumenty - filmové - festivaly - Stíny světa - 8. ročník 
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2367)  MASK 
Nový bezdrátový rozhlas ve zkušebním provozu / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 4 (22.2.2008), 
s. 2. 

dtto: 
DOMS. Zprávy hlásá nový rozhlas. Znojemský týden. 25.2.2008, roč. 8, č. 9, s. 4. 
obce - Miroslav - veřejný život - obecní úřady - bezdrátové - místní - rozhlasy - zkušební - 
provozy 
 

2368)  V 
V Miroslavi vítají svátky jara skořápkovníkem. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 18, č. 63 
(14.3.2008), s. 4, Na cestách. 

dtto: 
VSM. Kraslicový strom. Mladá fronta dnes. 19.3.2008, roč. 19, č. 67, s. 1, Jižní Morava. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - tradice - skořápkovník miroslavský - Velikonoce - kraslice 
 

2369)  EISENBRUK, Jiř í  
V Miroslavi stavějí hnízdo, chtějí přilákat čápy / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 10 
(4.3.2008), s. 2. 

dtto: 
MASK. Brněnský zastupitel instaloval hnízdo. Zrcadlo. 7.3.2008, roč. 7, č. 5, s. 7. 
obce - Miroslav - příroda - ornitologie - čápi - hnízda - výstavba 
 

2370)  ABÉ 
Moravští fotografové v Miroslavi / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 5 (7.3.2008), s. 4. 
obce - Miroslav - kultura - umění - fotografování - Klub moravských fotografů - výstavy 
 

2371)  MASK 
Jaro v Miroslavi se ohlásí Skořápkovníkem / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 5 (7.3.2008), s. 6. 

dtto: 
VOLF, R. Skořápkovník. Miroslavský zpravodaj. 2008, č. 2. 
 obce - Miroslav - kultura - slavnosti - tradice - skořápkovník miroslavský - Velikonoce - kraslice 
 

2372)  EIS 
V Miroslavi barví víc jak 1000 vajíček / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 11 (11.3.2008), s. 1. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - tradice - skořápkovník miroslavský - Velikonoce - přípravy 
 

2373)  CHAF 
Skořápkovník měl 1 100 vajec / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 13 (25.3.2008), s. 6. 

dtto: 
TREK. Skořápkovník v Miroslavi ozdoben 1 257 vajíčky. Znojemsko. 26.3.2008, roč. 18, č. 13, s. 5. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - tradice - skořápkovník miroslavský - Velikonoce - kraslice 
 

2374)  SMOLA, Daniel  
Miroslav rozšíří plochy k podnikání : na Den s Deníkem v Miroslavi přišly asi tři stovky lidí / Daniel 
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 98 (25.4.2008), s. 3. 
obce - Miroslav - veřejný život - místní správa - Den s Deníkem - občané - starostové - diskuze - 
Programové prohlášení - výstavba - opravy - plány 
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2375)  HRBOVÁ 
Městská knihovna v Miroslavi / Hrbová. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 51, č. 2 (2008), s. 19-
20. -- R-2893 
obce - Miroslav - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Miroslav - akce - 
Březen-měsíc internetu - Magnesia Litera 2007 - Noc s Andersenem - konání 
 

2376)  SMOLA, Vojtěch 
Miroslav: útlum železnice : horší spojení vlakem, ale zřejmě pohodlnější rychlejší cestování 
autobusem čeká obyvatele Miroslavi / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 131 (5.6.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Miroslav - železniční - autobusová - doprava - řešení - integrovaný dopravní systém - 
začlenění 
 

2377)  VSM 
Meruňkobraní : oslava meruňkovice potrvá celý týden / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 131 (5.6.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
BE. Miroslavské meruňkobraní letos trochu jinak. Znojemský týden. 14.7.2008, roč. 8, č. 29, s. 7. 
 obce - Miroslav - kultura - slavnosti - Meruňkobraní 2008 - 9. ročník 
 

2378)  SMOLA, Vojtěch 
Nějak nemám sílu ten hlavolam vyhodit / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 137, (12.6.2008), s. 4, Jižní Morava.  
obce - Miroslav - zájmová činnost - hlavolamy - puzzle - skládání - rekordy - Počarovská, Anna 
 

2379)  DOMS 
Zámecký park má novou podobu / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 20 (12.5.2008), s. 5. 

dtto: 
MASK. Zámecký park po dvou stoletích v novém kabátě. Zrcadlo. 16.5.2008, roč. 7, č. 20, s. 2. 
obce - Miroslavské Knínice - historické - památky - zámky - zámecké - parky - revitalizace - 
zpřístupnění 
 

2380)  MASK 
Hledají se zájemci o zámek i peníze na opravy / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 11 (30.5.2008), 
s. 2. 
obce - Miroslav - historické - památky - zámky - Miroslavský zámek - zájemci - hledání 
 

2381)  DOMS 
Zámek v Miroslavi se dočká oprav a čeká na nového majitele / doms. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 23 (2.6.2008), s. 3. 
obce - Miroslav - historické - památky - zámky - opravy - průběh 
 

2382)  SMO 
Sochař Krbálek slaví osmdesát / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 157 (7.7.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Výstava pod širým nebem. Znojemsko. 15.7.2008, roč. 18, č. 29, s. 6. 
RYŠAVÁ, Lia. Zahradní slavnost - vernisáž soch Pavla Krbálka. Zrcadlo. 1.8.2008, roč. 7, č. 14,     
s. 8. 
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obce - Miroslav - kultura - umění - osobnosti - sochaři - Krbálek, Pavel - 80. výročí - narození 
 

2383)  DOMS 
Baby podruhé ovládly Miroslav / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 24 (9.6.2008), s. 3. 

dtto: 
MASK. Baby ovládly Miroslav. Zrcadlo. 13.6.2008, roč. 7, č. 12, s. 8. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - hody - Babské hody - 2. ročník 
 

2384)  SMOLA, Vojtěch 
Oslaví meruňkobraní : nejen milovníky meruněk potěší v sobotu tradiční akce v Miroslavi / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 166 (17.7.2008), s. 5, Jižní 
Morava. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Doufám, že vyjde počasí a nesrazí se knedlíky. Rovnost-Znojemský deník. 
17.7.2008, roč. 19, č. 166, s. 3. 
EIS. Meruňkobraní a jarmark v Miroslavi. Znojemsko. 15.7.2008, roč. 18, č. 29, s. 6. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - meruňkobraní - Miroslavské meruňkobraní - 9. ročník - 
Jarmark u Floriána - 19. ročník - spojení - organizátoři - Volf, Roman - rozhovory 
 

2385)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Meruňkobraní: knedlíky větší než jindy : organizátoři spojili letošní Meruňkobraní s Jarmarkem  
sv. Floriána / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,       
č. 169 (21.7.2008), s. 3. 

dtto: 
KOTÁL, Miroslav, VOLF, Roman, KLEJDUS, Michal. Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána 2008. 
Miroslavský zpravodaj. 2008, roč. 51, č. 4, s. 19-21. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - Meruňkobraní 2008 - Jarmark u Floriána - spojení 
 

2386)  VOJTEK, Milan 
Hamerský je neporazitelný v sále i pod širým nebem / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
2119. -- Roč. 18, č. 170 (22.7.2008), s. 13. 

dtto: 
BE. Meruňková Miroslav zná svého krále. Znojemský týden. 21.7.2008, roč. 8, č. 30, s. 9. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - Meruňkobraní 2008 - 9.ročník - vítězové - Hamerský, Kamil 
 

2387)  PON 
Miroslavský rozhlas je i na webu / pon. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,  
č. 178 (31.7.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Miroslav - sdělovací prostředky - rozhlas - místní rozhlas - internet - vysílání 
 

2388)  FORST, Přemysl  
Miroslavský klíč 2008 / Přemysl Forst, Roman Volf, Michal Klejdus. -- In: Miroslavský zpravodaj. -
- Roč. 51, č. 4 (2008), s. 22 . -- R-2893; 

dtto: 
V Miroslavi měli festival dechovek. Znojemský týden. 23.6.2008, roč. 8, č. 26, s. 8. 
MASK. Miroslavský klíč počtvrté. Zrcadlo. 27.6.2008, roč. 7, č. 13, s. 8. 
obce - Miroslav - kultura - hudba - dechovky - přehlídky - Miroslavský klíč 2008 - 4. ročník 
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2389)  MM 
U Miroslavi má být sluneční elektrárna / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 6, č. 27 (4.7.2008), s. 1. 
obce - Miroslav - průmysl - energetika - sluneční - elektrárny - výstavba - jednání 
 

2390)  PI 
Miroslavské meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána: už zítra / PI. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 29 (18.7.2008), s. 4-5. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - Meruňkobraní 2008 - Jarmark u Floriána - spojení 
 

2391)  EIS 
Miroslavské meruňkobraní / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 30 (22.7.2008), s. 4. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - Meruňkobraní 2008 - programy - shrnutí 
 

2392)  EIS 
Miroslav získá nový autobusový terminál / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 31 (29.7.2008), s. 2. 

dtto: 
MASK. Nový autobusový terminál. Zrcadlo. 29.8.2008, roč. 7, č. 15, s. 4. 
 obce - Miroslav - autobusová - doprava - terminály - výstavba - projekty - příprava 
 

2393)  DOMS 
V Miroslavi se snaží najít pracovní místa / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 35 (25.8.2008), s. 4. 

dtto: 
MASK. Hledají uplatnění pro ženy. Zrcadlo. 29.8.2008, roč. 7, č. 15, s. 2. 
obce - Miroslav - hospodářství - zaměstnanost - nezaměstnanost - pracovní místa - nedostatek 
 

2394)  DOMS 
Autobusové nádraží v příštím roce / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 35 (25.8.2008), s. 4. 
obce - Miroslav - autobusová - doprava - autobusové - nádraží - rekonstrukce - dokončení 
 

2395)  MH 
Miroslav ovládla chasa / mh. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 8, č. 37 (8.9.2008), s. 9. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - krojované - hody 
 

2396)  EISENBRUK, Jiř í  
O pořádek v Miroslavi se starají ženy / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 36 
(2.9.2008), s. 3. 
obce - Miroslav - policie - Městská policie - ženské - sbory - Plocrová, Lenka - Kacká, Renata - 
rozhovory 
 

2397)  SOLAŘÍKOVÁ, Ivana 
Svatební veletrh se blíží : Módní přehlídky, ukázky svatebních tabulí či oznámení uvidí návštěvníci 
druhého ročníku svatebního miniveletrhu v Miroslavi / Ivana Solaříková, Vojtěch Smola. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 255 (30.10.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - Svatební miniveletrh - 2. ročník 
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2398)  MH 
Miroslav se zahalila do svatebního oparu / mh. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 45 (3.11.2008), s. 1. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - svatební - veletrhy - Svatební miniveletrh - 2. ročník 
 

2399)  VSM 
Gurmáni pozor: padesát gulášů na jednom místě / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 267 (13.11.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
MASK. Miroslavská gulášovka. Zrcadlo. 5.12.2008, roč. 7, č. 22, s. 8. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - Gulášovka - 12. ročník 
 

2400)  GROSSMANN, David  
Miroslav ochutnala čtyřicítku gulášů / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 270 (18.11.2008), s. 3. 

dtto: 
BE. Gulášovka letos voněla i po svišti. Znojemský týden. 18.11.2008, roč. 8, č. 47, s. 1. 
TREK. Miroslavská gulášovka. Znojemsko. 19.11.2008, roč. 18, č. 47, s. 5. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - Gulášovka - 2008 - 12. ročník 
 

2401)  MIV 
Miroslavští chystají svůj adventní věnec / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 274 
(22.11.2008), s. 16 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - tradice - Vánoce - adventní - věnce 
 

2402)  SMOLA, Vojtěch 
Miroslav chce náměstí : V Miroslavi je malé náměstí, radnice by ho proto chtěla zvětšit / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 278 (27.11.2008), s. 4, Jižní 
Morava. 
obce - Miroslav - stavebnictví - náměstí - výstavba 
 

2403)  MASK 
Miroslavský zámek stále čeká na svého majitele / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 22 
(5.12.2008), s. 3. 

dtto: 
DOMS. V Miroslavi pečují o památky a prodávají je. Znojemský týden. 8.12.2008, roč. 8, č. 50,     
s. 5. 
obce - Miroslav - historické - památky - zámky - majitelé - hledání 
 

2404)  RV 
Zdeněk Maixner v Miroslavi / RV. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 51, č. 6 (2008), s. 15 . -- R-
2893 
obce - Miroslav - kultura - výtvarné - umění - osobnosti - sochaři - Maixner, Zdeněk, 1957- - 
vernisáže - výstavy 
 

2405)  VSM 
Vánoce. V chrámech se zítra rozsvítí stromky / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. 
-- Roč. 19, č. 300 (23.12.2008), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Miroslav - církev - kostely - kostel sv. Petra a Pavla - půlnoční - mše - tradice 
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2406)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Tradice výroby dárků lákala do Miroslavi : tradiční Vánoční strom řemesel v Miroslavi navštívily 
stovky lidí / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,   
č. 299 (22.12.2008), s. 3. 
obce - Miroslav - kultura - folklor - tradice - řemesla - vánoční - trhy - dárky - výroba - Vánoční 
strom řemesel 
 

2407)  MASK 
Unie zafinancuje nádraží / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 23 (19.12.2008), s. 4. 
obce - Miroslav - autobusová - doprava - autobusové - nádraží - rekonstrukce - projekty - 
financování - Evropská unie 
 
 
 

Moravský Krum lov: 
 
 

2408)  MACOUN, E.  
Znojmo viděno dvojmo / E. Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 2 (8.1.2008), s. 11. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické památky - hrady - zámky - Zámek Moravský Krumlov 
a. s. - historie 
 

2409)  STŘECHA,  František 
Jaderná fyzička: Castor bych si nechala klidně dát na zahradu / František Střecha. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 8. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - osobnosti - fyzikové - Bartejsová, Eva - rozhovory 
 

2410)  MASK 
Praha stále chce Epopej / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 1 (11.1.2008), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej 
- stěhování - Praha 
 

2411)  DOMS 
Epopej se má stěhovat, v Krumlově věří, že zůstane / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 3 (14.1.2008), s. 6. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Slovanská epopej - stěhování - Praha 
 

2412)  SMOLA, Daniel  
Krumlov dostane sportovní halu : výstavbu haly pro squash a kuželky chystá v Moravském Krumlově 
soukromá firma / Daniel Smola, Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 37 (13.2.2008), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - sportovní - haly - výstavba - projekty - OPS 
 

2413)  MASK 
Epopej v Krumlově i letos / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 3 (8.2.2008), s. 1. 

dtto: 
DOMS. Epopej zůstává v Moravském Krumlově další rok. Znojemský týden. 11.2.2008, roč. 8, č. 7, 
s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Slovanská epopej - smlouvy - prodloužení 
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2414)  MASK 
Nové náměstí bez autobusů / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 3 (8.2.2008), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - stavebnictví - náměstí - plány - rekonstrukce - přípravy 
 

2415)  SMOLA, Vojtěch 
Z centra zmizí autobusy : Moravský krumlov chystá opravu náměstí TGM / Vojtěch Smola. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 38 (14.2.2008), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - stavebnictví - nám. TGM - rekonstrukce - autobusová stání - 
přemístění 
 

2416)  CHODĚROVÁ, Monika 
V Krumlově už funguje Czech Point / Monika Choděrová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 38 (14.2.2008), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - státní správa - Czech Point - spuštění - 
kontaktní místa 
 

2417)  MM 
Krumlov zveřejnil návrh rozpočtu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 40 (16.2.2008), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočet - 2008 - 
návrhy - zveřejnění 
 

2418)  DOMS 
Holky z gymplu zvítězily v celostátní soutěži / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 8 (18.2.2008), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - literatura - holocaust, 1939-1945 - soutěže - Daniel 
2007 - Gymnázium Moravský Krumlov 
 

2419)  DOMS 
Náměstí v Krumlově už nepůjde objet dokola / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 8 (18.2.2008), s. 12. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - stavebnictví - centrum - náměstí - revitalizace - změny 
 

2420)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Krumlov chystá další úpravy centra města : po nejrozsáhlejší opravě kanalizace za poslední 
desetiletí čekají Moravský Krumlov ještě úpravy chodníků, veřejného osvětlení a zeleně / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933Roč. 19, č. 46 (23.2.2008), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - cestovní ruch - centrum - opravy - rekonstrukce - revitalizace 
 

2421)  MOŠTĚK, Mart in  
Epopej čeká poslední sezona : slavnou Slovanskou epopej Alfonse Muchy uvidí letos návštěvníci     
v Moravském Krumlově naposledy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 56 (6.3.2008), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- Slovanská epopej - přestěhování - Praha 
 

2422)  SMOLA, Daniel  
Krumlovští studenti dali 14 litrů krve : skoro třicet moravskokrumlovských maturantů se včera 
vypravilo darovat krev / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 61 (12.3.2008), s. 3. 
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obce - Moravský Krumlov (Česko) - zdravotnictví - krev - dárcovství - Nemocnice Znojmo - dárci - 
studenti 
 

2423)  DAK 
Výstava 100 let Muzea končí / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 65 (17.3.2008), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Muzeum Moravský 
Krumlov - výstavy - 100. výročí 
 

2424)  TROJAN, Jan 
Muchova Epopej zatím zůstává / Jan Trojan. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 18, č. 66 
(18.3.2008), s. 12. 

dtto: 
BLAHUŠ, Petr. Praha může přijít o Muchovu epopej. Právo. 18.3.2008, roč. 18, č. 66, s. 14. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Slovanská epopej - smlouvy - prodloužení - 
Městské kulturní středisko 
 

2425)  MASK 
Ředitelem místostarosta / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 5 (7.3.2008), s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - Městské kulturní středisko - 
ředitelé - výběrová - řízení - Třetina, Tomáš 
 

2426)  POKORNÝ,  Marek 
Slovanská epopej coby fraška : spíše než otázka, co Muchovo dílo pro Prahu znamená, trápí město 
nejistota ohledně jeho vlastnictví / Marek Pokorný. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921 -- 
Roč. 21, č. 71 (25.3.2008), s. 11. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Slovanská epopej - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- Praha - vlastnictví - stěhování 
 

2427)  EISENBRUK, Jiř í  
Nad Slovanskou epopejí se vznášejí otazníky / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 11 
(11.3.2008), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Slovanská epopej - smlouvy - jednání - Praha - 
vlastnictví 
 

2428)  DOMS 
Na zámku v Krumlově bude nový příjezd k epopeji / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 12 (17.3.2008), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - zámky - parkování - úpravy 
 

2429)  MASK 
Parkování bude zpoplatněno / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 6 (21.3.2008), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - doprava - parkování - centra - zpoplatnění 
 

2430)  MOKRÝ, Jaroslav  
Uvidí Pražané Slovanskou epopej už letos? / Jaroslav Mokrý. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 6 
(21.3.2008), s. 10. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Slovanská epopej - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- Praha - vlastnictví - smlouvy - prodloužení 
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2431)  SMOLA, Daniel  
Krumlov zavede parkovné : Moravskokrumlovská radnice řeší parkování v centru / Daniel Smola, 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 83 (8.4.2008), 
s. 1. 

dtto: 
SMOLA, Daniel, KRUTIŠ, Dalibor. V centru Krumlova se bude platit za parkování. Znojemské 
noviny. 11.4.2008, roč. 6, č. 15, s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - centrum - doprava - parkování - poplatky - platební automaty 
 

2432)  DOMS 
V Krumlově mohou letos utratit více, než vydělají / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 14 (31.3.2008), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstvo - rozpočty - 
schválení 
 

2433)  KRATOCHVIL, Jiř í ,  1940- 
Ani zbla bohémského / Jiří Kratochvil. -- In: Literární noviny. -- Roč. 19, č. 17 (2008), s. 1, školní 
noviny. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Kratochvil, Jiří, 
1940- - autobiografická vyprávění 
 

2434)  SMOLA, Vojtěch 
Krumlov chce svůj bazén : krytý bazén by měl vzniknout v bývalých zásobnících na mazut / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 93 (19.4.2008), s. 2, 
Jižní Morava. 

dtto: 
MASK. Bazén bude ztrátový. Zrcadlo. 18.4.2008, roč. 7, č. 8, s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - služby - koupaliště - kryté - bazény - výstavba 
 

2435)  SMO 
Festival v Krumlově: pod širým nebem / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 19, č. 93 (19.4.2008), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Concentus Moraviae -   
13. ročník - konání - programy 
 

2436)  VSM 
Vysoký komín odvede z ulic páru / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,  
č. 95 (22.4.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - životní prostředí - firmy - Saint-Gobain Vertex - výpary - 
zamořování - vysoké - komíny - výstavba 
 

2437)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Radní rozhodnou o Muchově epopeji / ČTK. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587 -- Roč. 
52, č. 84 (29.4.2008), s. 11. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Co by na nové místo pro epopej řekl Mucha? Mladá fronta dnes. 30.4.2008, roč. 
19, č. 102, s. 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Slovanská epopej - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- Praha - stěhování - jednání 
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2438)  JAK 
Jak jsme nocovali v knihovně. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 2, č. 5 (2.5.2008), s. 4 . -- 
R-2900 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna 
Mor. Krumlov - akce - Noc s Andersenem - konání 
 

2439)  EISENBRUK, Jiř í  
Nová tvář Moravského Krumlova : střed města má do ideálu daleko / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 18, č. 16 (15.4.2008), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - cestovní ruch - centrum - opravy - revitalizace 
 

2440)  MASK 
Kam kráčí kultura v Moravském Krumlově? / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 8 (18.4.2008), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - Městské kulturní středisko - 
ředitelé - místostarostové - Třetina, Tomáš - rozhovory 
 

2441)  MASK 
Ústav pro nezletilé matky plně obsazen / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 8 (18.4.2008), s. 10. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - matky s dětmi - nezletilé - matky - Domov pro 
matky v tísni - obsazení 
 

2442)  ČE 
Mucha se má stěhovat / če. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 112 (14.5.2008), s. 12. 

dtto: 
AB. Epopej chceme ještě letos, vzkazuje Praha. Mladá fronta dnes. 14.5.2008, roč. 19, č.112, s. 1, 
Jižní Morava. 
MASK. Epopej chceme letos. Zrcadlo. 16.5.2008, roč. 7, č. 10, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- Slovanská epopej - umístění - jednání 
 

2443)  BENEŠOVÁ, Petra 
Slovanská epopej se vrátí do Prahy / Petra Benešová. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-
9587. -- Roč. 52, č. 93 (14.5.2008), s. 5. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin Praha: Epopej chceme letos. Rovnost-Znojemský deník. 14.5.2008, roč. 19,       
č. 112, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- Slovanská epopej - umístění - jednání 
 

2444)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Krumlov trápí Epopej a bazén : lidé v Moravském Krumlově hovoří nejčastěji o tahanicích kolem 
Epopeje / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 113 
(15.5.2008), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Den s Deníkem - občané - 
starostové - diskuze - výstavba - opravy - plány - řešení 
 

2445)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Na Dni s Deníkem se mluvilo i o bazénu : lidé se na včerejší akce Den s Deníkem od starosty města 
dozvěděli, kdy by měli mít k dispozici bazén / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 114 (16.5.2008), s. 3. 
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obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Den s Deníkem - občané - 
starostové - diskuze - výstavba - opravy - plány - řešení 
 

2446)  DOMS 
V ústavu pro nezletilé matky vyrůstá dvanáct dětí / doms. -- In: Znojemskýtýden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585Roč. 8, č. 18 (28.4.2008), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - matky s dětmi - nezletilé - matky - Domov pro 
matky v tísni - obsazení 
 

2447)  SMOLA, Vojtěch 
Vlajka a znak jsou na světě : Moravský Krumlov se pyšní oficiálním městským znakem a vlajkou / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 119 (22.5.2008), s. 4, 
Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - městské symboly - městské 
znaky - vlajky - výroba - používání 
 

2448)  SMOLA, Daniel  
Moravský Krumlov má městské symboly / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 19, č. 124 (28.5.2008), s. 3. 

dtto: 
EIS. Krumlov má novou vlajku. Znojemsko. 3.6.2008, roč. 18, č. 23, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - městské - symboly - prapory - 
znaky - schválení 
 

2449)  MOK 
II. krumlovské slavnosti hudby, tance a zpěvu / mok. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 2, 
č. 6 (06.06.2008), s. 3 . -- R-2900 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - slavnosti - hudba - tanec - zpěv - Krumlovské 
slavnosti - 2. ročník 
 

2450)  MOK 
II. Krumlovské slavnosti hudby, tance a zpěvu / mok. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 10 (16.5.2008),  
s. 6. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - slavnosti - Krumlovské slavnosti - 2. ročník - pořádání 
- programy 
 

2451)  MASK 
Se škrty v dopravě se obce nesmíří / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 11 (30.5.2008), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - železniční - doprava - vlaky - spoje - rušení - občané - 
nespokojenost 
 

2452)  HLADÍKOVÁ, Kateř ina 
Krumlov ožije Vozatajskými závody : drezura, parkur, soutěže v dvojspřeží ponny, nebo čtyřspřeží 
velkých koní / Kateřina Hladíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 150 (27.6.2008), s. 22. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - jezdectví - Memoriál Jana Branče - 20. ročník 
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2453)  GROSSMANN, David  
Z Krumlova možná zmizí vozatajové : Krumlov patřil po tři dny vozatajským závodům. Letos možná 
naposledy / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,    
č. 152 (30.6.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
DOMS. Memoriál Branče ohrožen. Zrcadlo. 1.8.2008, roč. 7, č. 14, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - jezdectví - vozatajství - vozatajské závody -            
34. ročník - Memoriál Jana Branče - 20. ročník 
 

2454)  JM 
Včely zabíjely / jm, stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 8, č. 23 (2.6.2008), s. 1, 2. 

dtto: 
TREK. Exstarostu Braunera ubodaly včely. Znojemsko. 3.6.2008, roč. 18, č. 23, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - 
Brauner, Jiří - úmrtí 
 

2455)  DOMS 
Moravský Krumlov představil nové symboly / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 24 (9.6.2008), s. 3. 

dtto: 
MASK. Krumlov má vlajku a znak. Zrcadlo. 13.6.2008, roč. 7, č. 12, s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - městské -symboly - prapory - 
znaky - představení 
 

2456)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 25 (17.6.2008), s. 11. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - historické - památky - Masarykovo náměstí - 
pohlednice - historie 
 

2457)  PON 
Nové české filmy. A zadarmo / pon. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,       
č. 172 (24.7.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
Kinematograf bratří Čadíků. Moravskokrumlovské noviny. 10.7.2008, roč. 10, č. 7/8, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - film - kina - kinematograf - Kinematograf bratří 
Čadíků - promítání 
 

2458)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Zápach bude pokračovat dál : kvůli nesouhlasnému stanovisku památkářů nepostaví komín 
moravskokrumlovský Vertex / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 178 (31.7.2008), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - životní prostředí - Vertex a. s. - zápach - odstranění - opatření 
- komíny - památkáři - zamítnutí 
 

2459)  VSM 
Komín, který by ulevil Krumlovu, nesmí vyrůst / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. 
-- Roč. 19, č. 183 (6.8.2008), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - životní prostředí - Vertex a. s. - zápach - odstranění - opatření 
- komíny - památkáři - zamítnutí 
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2460)  MOŠTĚK, Mart in  
Z krumlovské šatlavy bude knihovna / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 185 (8.8.2008), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - šatlavy - rekonstrukce - projekty - 
knihovny 
 

2461)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Moravský Krumlov zpoplatnil parkování v centru města / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 192 (16.8.2008), s. 3. 

dtto: 
Placené parkování v Moravském Krumlově. Moravskokrumlovské noviny. 12.9.2008, roč. 2, č. 9, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - doprava - centrum - parkování - poplatky - platební automaty 
 

2462)  MOK 
Concentus Moraviae: Folklórní víkend / mok. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 2, č. 7/8 
(10.7.2008), s. 1 . -- R-2900 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - hudba - mezinárodní - hudební festivaly - Concentus 
Moraviae - konání 
 

2463)  MOKRÝ, Jaroslav  
Vozatajské závody v Moravském Krumlově / Jaroslav Mokrý. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- 
Roč. 2, č. 7/8 (10.7.2008), s. 4. . -- R-2900; 

dtto: 
STLBA. Memoriál Jana Branče jubilejně po dvacáté. Znojemský týden. 30.6.2008, roč. 8, č. 27,   
s. 16. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - jezdectví - vozatajové - tradiční - závody - Memoriál 
Jana Branče - 20. ročník 
 

2464)  HRBÁČKOVÁ, Alena 
Doba bronzová / Alena Hrbáčková. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 2, č. 7/8 
(10.7.2008), s. 8 . -- R-2900 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - pravěk - doba bronzová - archeologie - archeologické 
nálezy - historie 
 

2465)  MASK 
Bouřka prověřila kanalizaci / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 13(27.6.2008), s. 1. 

dtto: 
DOMS. Bouřka odhalila slabiny nově položené kanalizace. Znojemský týden. 30.6.2008, roč. 8,     
č. 27, s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - příroda - počasí - bouřky - škody - sklepy - zatopení 
 

2466)  DOMS 
Na Memoriálu Jana Branče soutěžilo třiadvacet týmů / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 28 (7.7.2008), s. 16. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - jezdectví - vozatajové - tradiční - závody - Memoriál 
Jana Branče - 20. ročník - shrnutí 
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2467)  CHODĚROVÁ, Monika 
Epopej slaví pětačtyřicátiny v Krumlově : výstavu letos shlédlo téměř osmnáct tisíc lidí / Monika 
Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 206 (27.8.2008),  
s. 3 

dtto: 
VSM. Muchovu Epopej chtějí co nejdéle. Mladá fronta dnes. 4.8.2008, roč. 19, č. 208, s. 4, Jižní 
Morava. 
M. M. Slovanská epopej v číslech. Znojemské listy. 12.9.2008, roč. 2, č. 9, s. 8. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Slovanská epopej - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- výstavy - výročí 
 

2468)  BRÜCKOVÁ, Mar ie 
Zahájení rekonstrukce Mateřské školy v Krumlově / Marie Brücková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 204 (30.8.2008), s. 8. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - mateřské školy - MŠ Palackého Moravský Krumlov - 
rekonstrukce - zahájení 
 

2469)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 31 (29.7.2008), s. 11. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - průmyslové - budovy - historie - 
fotografie 
 

2470)  VSM 
Krumlovským dětem postaví větší školku / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 208 (4.9.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
BE. Také v Krumlově školka obléká nový kabátek. Znojemský týden. 1.9.2008, roč. 8, č. 36, s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - mateřské školy - školky - rekonstrukce - budovy – 
rozšíření 
 

2471)  HAP 
Toulavá kamera zavítala do tajemného Krumlovského lesa / HaP. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 33 (11.8.2008), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - Krumlovský les - historie - knihy - 
Toulavá kamera 
 

2472)  JM 
Nejnižší nezaměstnanost je na Krumlovsku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 34 (18.8.2008), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - pokles - Úřad práce 
 

2473)  SMOLA, Vojtěch 
Epopej do konce roku přestěhovat nestihnou / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 212 (9.9.2008), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- Slovanská epopej - přestěhování - nájemní smlouvy - prodloužení 
 

2474)  MASK 
Místo muzea knihovna / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 15 (29.8.2008), s. 2. 
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obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - budovy - šatlavy - knihovny - galerie – 
výstavba 
 

2475)  DOMS 
V centru Krumlova už se za parkování platí / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 38 (15.9.2008), s. 5. 

dtto: 
ABÉ. Automaty pročistily parkoviště. Zrcadlo. 12.9.2008, roč. 7, č. 16, s. 1. 
VSM. Za parkování v centru Krumlova se už platí. Mladá fronta dnes. 18.9.2008, roč. 19, č. 220,   
s. 4, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - doprava - centra - parkování - poplatky - platební automaty 
 

2476)  MASK 
Milionové investice do náměstí / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 16 (12.9.2008), s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - stavebnictví - centra - náměstí - nám. T. G. Masaryka - 
revitalizace - rekonstrukce 
 

2477)  BARTOŠEK, Martin  
Legální stěny pro graffiti / Martin Bartošek. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 2, č. 9 
(12.9.2008), s. 1 . -- R-2900 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - zájmová činnost - mládež - graffiti - legální - plochy - projekty 
- Legální stěny - Strategie prevence kriminality 
 

2478)  EISENBRUK, Jiř í  
Hurá! Sláva! 3x Sláma! / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 38 (16.9.2008), s. 1, 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - fotografie - výstavy - fotografové - Sláma, 
Jiří - Slámová, Šárka - Salik, Jiří 
 

2479)  JAK 
Bude zrušen finanční úřad v Moravském Krumlově? / jak. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 17 
(26.9.2008), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - úřady - Finanční úřad Znojmo - 
Ministerstvo financí - reformy 
 

2480)  MASK 
Epopej slavila narozeniny / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 17 (26.9.2008), s. 12. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Slovanská epopej - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- výstavy - výročí 
 

2481)  MOŠTĚK, Mart in  
Krumlov chystá petici za Epopej : představitelé Krumlova rozešlou petici za zachování Epopeje    
ve městě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,        
č. 237 (8.10.2008), s. 1. 

dtto: 
VSM. Stěhování epopeje se blíží a Krumlovští sepisují petici. Mladá fronta dnes. 10.10.2008, roč. 
19, č. 239, s. 1, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- Slovanská epopej - zachování - petice - Městský úřad Mor. Krumlov 
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2482)  SMOLA, Vojtěch 
Nechci epopej u mafiánů : kvůli požáru na Výstavišti vzkazuje Moravský Krumlov Praze: Nechte 
Muchovu epopej u nás / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 
č. 246 (18.10.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Mucha se přestěhuje. I přes požár. Mladá fronta dnes. 21.10.2008, roč. 19,     
č. 248, s. 3, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - obrazy - stěhování - Praha - bezpečnost - Průmyslový palác - požáry 
 

2483)  MOŠTĚK, Mart in  
Praha chce Epopej i přes požár Výstaviště : i po požáru Průmyslového paláce trvá radní Richter   
na stěhování Muchových pláten / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 248 (21.10.2008), s. 3. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Přestože Průmyslový palác vyhořel, Praha na předání Muchovy epopeje nadále 
trvá. Znojemsko. 29.10.2008, roč. 18, č. 44, s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - obrazy - stěhování - Praha - bezpečnost - Průmyslový palác - požáry 
 

2484)  MOKRÝ, Jaroslav  
45 let Muchovy Slovanské epopeje v Moravském Krumlově / Jaroslav Mokrý. -- In: 
Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 2, č. 10 (14.10.2008), s. 1 . -- R-2900 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Slovanská epopej - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- výstavy - výročí 
 

2485)  BRÜCKOVÁ, Mar ie 
Vývoj počtu žáků na základních školách v Moravském Krumlově / M. Brücková, Z. Karbašová. -- In: 
Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 2, č. 10 (14.10.2008), s. 5. . -- R-2900 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - základní - školy - žáci - počet - historie 
 

2486)  HRBÁČKOVÁ, Alena 
Mladší doba bronzová / Alena Hrbáčková. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 2, č. 10 
(14.10.2008), s. 8 . -- R-2900 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - pravěk - doba bronzová - archeologie - archeologické - 
nálezy 
 

2487)  MASK 
Petice pro zachování Epopeje / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 19 (24.10.2008), s. 1. 

dtto: 
DOMS. V Krumlově chtějí zabránit odvozu Epopeje peticí. Znojemský týden. 3.11.2008, roč. 8,    
č. 45, s. 1, 4. 
VOJTEK, Milan. Petice žádá setrvání Slovanské epopeje v Krumlově. Právo. 10.11.2008, roč. 18,    
č. 264, s. 15. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- Slovanská epopej - zachování - petice - Městský úřad Mor. Krumlov 
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2488)  SMOLA, Daniel  
Zájemce o pronájem parku tají plány : Občanské sdružení Alma zatím nechce přiblížit, jak hodlá 
bývalý amfiteátr v krumlovském parku využít / DanielSmola, Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 261 (6.11.2008), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - zámecké - parky - amfiteátry - chátrání 
- pronájem - Občanské sdružení Alma 
 

2489)  VSM 
Krumlov přišel o prostory pro Muchovu epopej / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. 
-- Roč. 19, č. 263 (8.11.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Krumlov přijde o místo pro Epopej. Rovnost-Znojemský deník. 8.11.2008, roč. 19, 
č. 263, s. 1, 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- Slovanská epopej - zámky - pronájem - Incheba, a. s. - smlouvy - výpovědi 
 

2490)  SMOLA, Vojtěch 
Incheba: Z epopeje má zisk jen město : proč firma vyhání Moravský Krumlov ze zámku? / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 266 (12.11.2008), s. 2, Jižní 
Morava. 

dtto: 
CHAF. Epopej v Krumlově: Další komplikace. Znojemský týden. 10.11.2008, roč. 8, č. 46, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- Slovanská epopej - zámky - pronájem - Incheba, a. s. - smlouvy - výpovědi 
 

2491)  HUM 
Muchova vnučka stěhování nechce / hum. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 
č. 267 (13.11.2008), s. 1, 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- Slovanská epopej - stěhování - Mucha-Plocková, Jarmila - obavy 
 

2492)  ČTK 
Architekt: Praha nemá pro Muchu vhodný pavilon / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 267 (13.11.2008), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři -Mucha, Alfons, 1860-1939 
- Slovanská epopej - stěhování - Praha - nevhodné - prostory 
 

2493)  SMOLA, Vojtěch 
Incheba: Epopej není v bezpečí / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 268 (14.11.2008), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Epopej není zabezpečená, tvrdí Incheba. Rovnost-Znojemský deník. 14.11.2008, 
roč. 19, č. 268, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Slovanská epopej - umístění - zámky - 
pronájem - Incheba, a. s. - výpověď - zdůvodnění 
 

2494)  VSM 
Petice za epopej nekončí, lidé mají ještě šanci / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. 
-- Roč. 19, č. 270 (18.11.2008), s. 1. 
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dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Další rána Slovanské epopeji v Moravském Krumlově. Znojemsko. 19.11.2008, 
roč. 18, č. 47, s. 1, 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- Slovanská epopej - zachování - petice - prodloužení 
 

2495)  RED 
Díky radaru klesl počet přestupků na Znojemské ulici o téměř 60% / red. -- In: 
Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 2, č. 11 (14.11.2008), s. 3 . -- R-2900 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - policie - Městská policie - radary - rychlosti - měření - 
Znojemská ul. - přestupky - statistiky 
 

2496)  STEJSKALOVÁ, Andrea 
Pomníky padlým v 1. světové válce v Moravském Krumlově / Andrea Stejskalová. -- In: 
Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 2, č. 11 (14.11.2008), s. 4 . -- R-2900 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - vojenství - první světová válka, 1914-1918 - ukončení - oběti - 
pomníky - Rakšice - Rokytná - Polánka 
 

2497)  PR 
Rekonstrukce MŠ v Moravském krumlově finišuje / pr. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 278 (27.11.2008), s. 5. 

dtto: 
VE. Znovuotevření Mateřské školy v Moravském Krumlově. Zrcadlo. 21.11.2008, roč. 7, č. 21, s. 4. 
PR. Rekonstrukce MŠ v Moravském Krumlově finišuje. Znojemský týden. 24.11.2008, roč. 8, č. 48, 
s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - mateřské školy - MŠ Moravský Krumlov - 
rekonstrukce - otevření 
 

2498)  MASK 
Smlouva byla vypovězena / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 21 (21.11.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
DOMS. Skončí epopej v depozitáři? Znojemský týden. 24.11.2008, roč. 8, č. 48, s. 1, 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- Slovanská epopej - zámky - pronájem - Incheba, a. s. - smlouvy - výpovědi 
 

2499)  MASK 
Komín v centru nepostaví / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 21 (21.11.2008), s. 2. 

dtto: 
DOMS. Komín proti zápachu nebude. Znojemský týden. 24.11.2008, roč. 8, č. 48, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - životní prostředí - Vertex a. s. - zápach - odstranění - opatření 
- komíny - památkáři - zamítnutí 
 

2500)  HLADÍKOVÁ, Kateř ina 
Nejdůležitější jsou pro mě výsledky na závodech : moravskokrumlovské atletce Kateřině Doubkové 
se letošní sezona povedla / Kateřina Hladíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 280 (29.11.2008), s. 20. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - atletika - osobnosti - atleti - Doubková, Kateřina - 
rozhovory - Sportovec roku 2008 - umístění 
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2501)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Vánoce oslaví krumlovské děti v nové školce / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 285 (5.12.2008), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - mateřské - školy - školky - budovy - rekonstrukce - 
otevření 
 

2502)  MOŠTĚK, Mart in  
O Epopeji rozhodne polovina prosince : Pražská městská rada brzy posoudí návrhy na stěhování 
Slovanské epopeje / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 286 (6.12.2008), s. 3. 

dtto: 
TIK. Epopej do zóny smrti? Znojemsko. 9.12.2008, roč. 18, č. 50, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování - Praha - Pražská městská rada - rozhodnutí 
 

2503)  KOMÁREK, Michal  
Mistr patří nám : proč chce Praha sebrat Moravskému Krumlovu Muchovu Slovanskou epopej / 
Michal Komárek. -- In: Respekt. -- ISSN 1801-1446. -- Roč. 19, č. 50 (2008), s. 26-27. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- Slovanská epopej - stěhování - Praha 
 

2504)  MASK 
Památky na infotabulích / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 22 (5.12.2008), s. 2. 

dtto: 
DOMS. Nové tabule informují o historii. Znojemský týden. 8.12.2008, roč. 8, č. 50, s. 13. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - cestovní ruch - turistika - informační - tabule - odhalení - 
památky - historie - Skupina ČEZ 
 

2505)  CHUCHMA, Josef 
Praha Slovanskou epopej nepotřebuje / Josef Chuchma. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 292 (13.12.2008), s. 10. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Praha - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - přestěhování - názory 
 

2506)  MOŠTĚK, Mart in  
Sály pro Epopej Praha nepostaví : pražští radní opět odložili rozhodnutí o stěhování Muchových 
obrazů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 295 
(17.12.2008), s. 3 

dtto: 
VSM. O epopeji letos už nerozhodnou. Mladá fronta dnes. 18.12.2008, roč. 19, č. 296, s. 4, Jižní 
Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování - Praha - Pražská městská rada - rozhodnutí - odložení 
 

2507)  MAREČEK, Luboš 
Největší obraz Muchy převezou do Vídně / Luboš Mareček. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 301 (27.12.2008), s. 1, 5, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej 
- obrazy - zapůjčení - Vídeň - galerie Belveder - výstavy 
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2508)  MASK 
Zůstane Epopej v bednách? / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 23 (19.12.2008), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 
- Slovanská epopej - stěhování - Praha - rozhodování 
 
 
 
 

MORAVSKÝ  KRUMLOV –  m í s t n í  č á s t i  
 
 
 

Moravský Krum lov - Po lánka: 
 
 

2509)  MASK 
Školka v Polánce zatím nebude, je málo dětí / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 4 (22.2.2008),     
s. 3. 
Moravský Krumlov-Polánka - školství - mateřské školy - děti - nedostatek 
 

2510)  MASK 
Miliony do oprav silnic / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 8 (18.4.2008), s. 5. 
Moravský Krumlov-Polánka-Jamolice - silniční - doprava - silnice - opravy - rekonstrukce 
 

2511)  DAK 
Knihovna v Polánce slaví 100. výročí / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 275 (24.11.2008), s. 3. 
Moravský Krumlov-Polánka - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - založení - 100. výročí 
 

2512)  STEJSKALOVÁ, Andrea 
Pomníky padlým v 1. světové válce v Moravském Krumlově / Andrea Stejskalová. -- In: 
Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 2, č. 11 (14.11.2008), s. 4 . -- R-2900 
Moravský Krumlov-Polánka – Moravský Krumlov-Rokytná – Moravský Krumlov-Rakšice - vojenství - 
první světová válka, 1914-1918 - ukončení - oběti – pomníky 
 

2513)  GRUN, Bronislav  
Dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko : Polánka / Bronislav Grun, Eva 
Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 21 (21.11.2008), s. 10. 
Moravský krumlov-Polánka - dějiny - historické - památky - kaple - tvrze - historie 
 
 
 

Moravský Krum lov - Rokytná: 
 
 

2514)  GRUN, Bronislav  
Dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko : Rokytná / Bronislav Grun, Eva 
Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 22 (5.12.2008), s. 10. 
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Moravský Krumlov-Rokytná - dějiny - místní - části - historické - památky - kostely - kapličky - 
Mariánská studánka 
 
 
 

Naš iměř i ce: 
 
 

2515)  VHA 
"Náš kostel chátrá a vypadá hrozně" / vha. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 
19, č. 14 (17.1.2008), s. 1, 3, Jižní Morava. 
obce - Našiměřice - historické - ohrožené - památky - kostely - památkáři - seznamy - stavby - 
opravy 
 

2516)  PROVOZ 
Provoz knihovny je opět obnoven. -- In: Našiměřický zpravodaj. -- Č. 1 (2006), s. 3. 
obce - Našiměřice - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Obecní knihovna Našiměřice - provoz 
- obnovení 
 
 
 

Nový Ša ldorf –  Sed lešov i ce: 
 
 

2517)  MOŠTĚK, Mart in  
Hotaři: pátá sezona Hroznové kozy : spolek pokračuje v obnově vinařských tradic, začátek roku 
patří koledování / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, 
č. 5 (7.1.2008), s. 3. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - tradice - vinařství - 
spolky - Hroznová koza 
 

2518)  JM 
Víno odpočaté na slámě sládne / jm, be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 4 (21.1.2008), s. 5. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinařství - slámové víno - zrání 
 

2519)  TK 
Končí vinař, jehož víno pila i královna. Díky za vše, pane Zábojníku / tk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 125 (29.5.2008), s. 6. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinařství - vinohradnictví - 
Modrý sklep - osobnosti - vinaři - Zábojník, Stanislav 
 

2520)  SMOLA, Daniel  
Modrý sklep mění sklepmistra / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 132 (6.6.2008), s. 3. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Modrý sklep - sklepmistři 
- změny 
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2521)  BUDÍNSKÝ, L ibor  
Balada o moravském vinaři : Marek Špalek / Libor Budínský. -- In: Travel Digest. -- ISSN 1211-
5312. -- (2008), č. 9, s. 63-65. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - tradice - 
rody - osobnosti - vinaři - Špalek, Marek - rozhovory 
 

2522)  BE 
Suchý: Už se těším za Felixem / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 34 (18.8.2008), s. 5. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - 
starostové - Suchý, Bohumil - rozhovory - Felix, Herbert 
 

2523)  SMOLA, Daniel  
V Šaldorfě se přou o domov pro důchodce : spor o atypický domov důchodců rozdělil zastupitele a 
bývalé i současné vedení obce Nový Šaldorf - Sedlešovice / Daniel Smola, Sylva Pavlačková. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 251 (24.10.2008), s. 3. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - sociální péče - důchodci - domovy důchodců - 
výstavba - zastupitelé - obyvatelé - spory 
 

2524)  BE 
Bohumil Suchý: Schengen je víceméně vesnice : Evropou bez hranic po stopách kocoura Felixe / 
be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 46 
(10.11.2008), s. 5. 

dtto: 
BE. Bohumil Suchý: Felixovy výrobky chutnají nejen Švédům. Znojemský týden. 18.11.2008, roč. 8, 
č. 47, s. 2. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - 
starostové - Suchý, Bohumil - rozhovory 
 

2525)  EISENBRUK, Jiř í  
Šaldorf: Namísto bydlení pro seniory rodinné domky / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, 
č. 47 (19.11.2008), s. 5. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - bydlení - rodinné - domy - výstavba 
 
 
 

Olbramkoste l :  
 
 

2526)  MM 
U přejezdu vykopali granát / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 236 (7.10.2008), s. 3. 
obce - Olbramkostel (Znojmo, Česko) - Milíčovice - vojenství - munice - pumy - bomby - 2. svět. 
válka - nálezy - mosty - likvidace 
 

2527)  JM 
U nádraží se našly střely / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 48 (24.11.2008), s. 1. 
obce - Olbramkostel (Znojmo, Česko) - vojenství - protitankové - pancéřové - střely - nálezy - 
druhá světová válka, 1939-1945 
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Olbramov i ce: 
 
 

2528)  TREK 
Troskotovice a Olbramovice jsou další městysy regionu / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 3 
(15.1.2008), s. 4. 

dtto: 
JM. Na Znojemsku je další městys. Znojemský týden. 21.1.2008, roč. 8, č. 4, s. 2. 
obce - Troskotovice (Česko) - Olbramovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - 
povýšení - městys 
 

2529)  MASK 
Obce povýšeny na městys / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 2 (25.1.2008), s. 5. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - Troskotovice (Česko) - veřejný život - místní správa - 
povýšení - městys 
 

2530)  MST 
Před 140 lety zemřel sběratel moravských písní František Sušil / mst. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 118 (21.5.2008), s. 20. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - písně - osobnosti - spisovatelé - 
sběratelé - Sušil, František - životopisy 
 

2531)  TESY 
Z činnosti TJ Sokol Olbramovice - oddíl kopané / tesy. -- In: Olbramovický zpravodaj. -- Č. 2 
(2008), s. 9-10. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - sport - kopaná - fotbal - TJ Sokol Olbramovice - činnost - 
shrnutí - hodnocení 
 

2532)  MĚSTYS 
Městys Olbramovice - věkové složení obce k 10.6.2008. -- In: Olbramovický zpravodaj. -- Č. 2 
(2008), s. 10. 

dtto: 
Věkové složení obce. Olbramovický zpravodaj. Č. 3 (2008), s. 3. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - věkové - složení - statistiky - 
2008 
 

2533)  RUIBAR,  Ladislav  
Z činnosti národní házené / Ladislav Ruibar. -- In: Olbramovický zpravodaj. -- Č. 2 (2008),           
s. 11-12. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - sport - házená - TJ Sokol Olbramovice - činnost - shrnutí - 
přehledy 
 

2534)  SMO 
Ze starého koupaliště chtějí udělat nové / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 200 (26.8.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Koupaliště za dvacet milionů. Znojemský týden. 14.7.2008, roč. 8, č. 29, s. 4. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - služby - koupaliště - sportovní - zařízení - opravy - 
rekonstrukce - evropské - dotace - žádosti 
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2535)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 27 (1.7.2008), s. 11. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - budovy - školy - historie 
 

2536)  PODRACKÝ, Karel  
Svatováclavské hody / Karel Podracký. -- In: Olbramovický zpravodaj. -- Č. 3 (2008), s. 5. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - svatováclavské - hody 
 

2537)  GRUN, Bronislav  
Dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko : Olbramovice / Bronislav Grun, 
Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 18 (10.10.2008), s. 10. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely - osobnosti - Sušil, František 
- dějiny - místopisy 
 

2538)  GRUN, Bronislav  
Dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko : Želovice, Lidměřice, Babice / 
Bronislav Grun, Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 19 (24.10.2008), s. 10. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - Želovice - Lidměřice - Babice - dějiny - historické - 
památky - místopisy 
 
 
 

Oleksov ice: 
 
 

2539)  DOMS 
Hasiči žehnali prapor / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 20 (12.5.2008), s. 6. 

dtto: 
MASK. Hasiči žehnali praporu. Zrcadlo. 16.5.2008, roč. 7, č. 20, s. 3. 
obce - Oleksovice (Znojmo, Česko) - služby - dobrovolní - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů - 
poutě - prapory - žehnání 
 

2540)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Oleksovičtí otevřeli bytové domky / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 227 (26.9.2008), s. 3. 

dtto: 
CHAF. V Oleksovicích otevřeli nové byty. Znojemský týden. 29.9.2008, roč. 8, č. 40, s. 2. 
TREK. V Oleksovicích předali nové byty, stavět chtějí další. Znojemsko. 30.9.2008, roč. 18, č. 40, 
s. 5. 
obce - Oleksovice (Znojmo, Česko) - bydlení - byty - výstavba - dokončení 
 
 
 

Onšov: 
 
 

2541)  JM 
Onšov dostal z unie 17 milionů na čističku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 6 (4.2.2008), s. 2. 
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obce - Onšov - životní prostředí - čistírna odpadních vod - kanalizace - výstavba - dotace - 
Evropská unie 
 

2542)  MOŠTĚK, Mart in  
Onšov omezí vjezd na hráz : na Vranovskou přehradu se v létě dostanou jen auta zásobování a 
personálu provozoven / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 47 (25.2.2008), s. 1. 
obce - Onšov - Vranov nad Dyjí (Česko) - doprava - auta - parkování - vjezdy - omezení - Obecní 
úřad Onšov 
 
 
 

Pav l i ce: 
 
 

2543)  DUCHÁČKOVÁ,  Pavla  
Trest pro Koppa: 57 měsíců : obchodník z Pavlic na Znojemsku nabízel zbraně a munici / Pavla 
Ducháčková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 19 (23.1.2008), s. 1, 3, 
Jižní Morava. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - soudnictví - kauzy - rozsudky - Kopp, Dalibor - zbraně - obchody 
 

2544)  JM 
Dalibora Koppa čekají 4 roky a 9 měsíců vězení / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 5 (28.1.2008), s. 1. 

dtto: 
TREK. Dalibor Kopp má strávit za mřížemi skoro pět let. Znojemsko. 29.1.2008, roč. 18, č. 5, s. 1. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - soudnictví - kauzy - rozsudky - Kopp, Dalibor - zbraně - obchody 
 

2545)  PETERKOVÁ, Ľuba 
Kopie korunovačních klenotů dělal pavlický rodák Václav Žatečka / Ľuba Peterková. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 18, č. 18 (29.4.2008), s. 5. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - kultura - umění - korunovační - klenoty - kopie - faksimile - 
osobnosti - výtvarníci - Žatečka, Václav - rozhovory 
 

2546)  TREK 
Pavlice: kříž s makovicí, na cibuli se ještě pracuje / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 46 
(11.11.2008), s. 3. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kříže - makovice - opravy - rekonstrukce - 
dokončení 
 
 
 

Petrov i ce: 
 
 

2547)  GRUN, Bronislav  
Dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko : Petrovice / Bronislav Grun, Eva 
Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 8 (18.4.2008), s. 12. 
obce - Petrovice - dějiny - historické - památky - historie 
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2548)  DOMS 
Nová kaplička pro objevený kříž / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 35 (25.8.2008), s. 6. 

dtto: 
MASK. Objevený kříž vystaven v nové kapličce. Zrcadlo. 29.8.2008, roč. 7, č. 15, s. 3. 
obce - Petrovice - historické - památky - kapličky - výstavba - smírčí kříže - umístění 
 
 
 

P laveč: 
 
 

2549)  JM 
Na opravu 721 let starého zvonu přispěje kraj / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 15 (7.4.2008), s. 2. 
obce - Plaveč (Znojmo, Česko) - historické - památky - rotundy - zvony - opravy - Jihomoravský 
kraj (Česko) - příspěvky 
 

2550)  VSM 
Rotunda opravena : v Plavči v neděli zažijí slávu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 143 (19.6.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Plaveč (Znojmo, Česko) - historické - památky - Rotunda Nanebevzetí Panny Marie - 
rekonstrukce - dokončení 
 

2551)  MCH 
Rotunda v Plavči je opět přístupná / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 147 (24.6.2008), s. 3. 
obce - Plaveč (Znojmo, Česko) - historické - památky - rotundy - opravy - znovuotevření 
 
 
 

P lenkov i ce: 
 
 

2552)  VYBÍRAL, Alo is  
Kanalizace bez čistírny také pracuje / Alois Vybíral. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 19 (5.5.2008), s. 4. 
obce - Plenkovice (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - výstavba 
 
 
 

Podhrad í  nad Dyj í :  
 
 

2553)  VOJTEK, Milan 
Lubo Kristek osloví Evropu happeningy : mezinárodně uznávaný výtvarník svým uměním usiluje       
o svobodu pohybu, myšlení a hledání zdrojů vědění / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. 
-- Roč. 18, č. 96 (23.4.2008), s. 15 
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dtto: 
WETCH. Lubo Kristek: Surreální tříprsý anděl s "čokoládovými" asistentkami a Mikuláš. 
Znojemsko. 20.5.2008, roč. 18, č. 21, s. 12. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Česko) - kultura - umění - osobnosti - výtvarníci - Kristek, Lubo - 
happeningy - novinky 
 

2554)  MRVA, Vlast imi l  
Happening Lubo Kristka viděný třetím okem / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 20 
(13.5.2008), s. 3. 

dtto: 
PAVLOVIČOVÁ, Iveta. Kristek ničil další mobily a dálkově se dorozumíval. Znojemské noviny. 
16.5.2008, roč. 6, č. 20, s. 7. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Česko) - kultura - umění - osobnosti - výtvarníci - Kristek, Lubo - 
happeningy 
 

2555)  SOL 
Lubo Kristek se vrátí do Podivína / sol. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,   
č. 159 (9.7.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Česko) - kultura - umění - osobnosti - výtvarníci - Kristek, Lubo - 
happeningy - tvorba 
 

2556)  ČTK 
Nejmladší obyvatelstvo mají v Práči / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 164 (15.7.2008), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Práče - Podhradí nad Dyjí (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - věkové složení 
 

2557)  SMOLA, Vojtěch 
Surrealista Kristek plánuje na zatmění "vlhkou svatbu" / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. 
-- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 190 (14.8.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
KO. Kristek chystá svůj největší happening. Rovnost-Znojemský deník. 14.8.2008, roč. 19, č. 190, 
s. 3. 
SMOLA, Vojtěch. Umělec Kristek uspořádal magickou svatbu. Mladá fronta dnes. 18.8.2008, roč. 
19, č. 193, s. 2, Jižní Morava. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Česko) - kultura - umění - osobnosti - výtvarníci - Kristek, Lubo - 
happening - konání 
 

2558)  MRVA, Vlast imi l  
Vlhká svatba Lubo Kristka : v sobotu se uskuteční nejvýznamnější Mistrův happening / Vlastimil 
Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 33 (12.8.2008), s. 1. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Česko) - kultura - umění - osobnosti - výtvarníci - Kristek, Lubo - 
happening - konání 
 

2559)  EISENBRUK, Jiř í  
Podhradí proti povodním / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 44 (29.10.2008), s. 2. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství - protipovodňová ochrana - opatření - 
realizace - jednání 
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2560)  VOJTEK, Milan 
Podhradí chystá další ochranu proti velké vodě / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 18, č. 265 (11.11.2008), s. 12. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství - řeky - Dyje - Křeslický potok - 
protipovodňová ochrana - budování 
 
 
 

Podmo l í :  
 
 

2561)  JM 
O Šobesu rozhodne krajský soud / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 9 (25.2.2008), s. 3. 
obce - Podmolí (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vinice - Šobes - Znovín Znojmo, a. s. - spory 
- pokračování 
 

2562)  MM 
Cyklisté opět mohou na Šobes, park jim opravil cestu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 180 (2.8.2008), s. 3. 

dtto: 
VSM. Stezka na vinici Šobes je zase bezpečná. Mladá fronta dnes. 7.8.2008, roč. 19, č. 184, s. 2, 
Jižní Morava. 
obce - Podmolí (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické cesty - cyklistické - stezky 
- opravy - dokončení - Správa Národního parku Podyjí 
 

2563)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Kraj nemá peníze na 170 metrů cesty : nových chodníků a silnic se brzy dočkají lidé z Podmolí / 
Sylva Pavlačková, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 189 (13.8.2008), s. 1, 3. 
obce - Podmolí (Znojmo, Česko) - doprava - chodníky - silnice - opravy - Program obnovy venkova - 
finance - nedostatek - Krajský úřad Jihomorav. kraje 
 

2564)  SMOLA, Vojtěch 
V Podmolí mají novou silnici i chodníky / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 208 (4.9.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Podmolí (Znojmo, Česko) - doprava - silnice - chodníky - opravy - rekonstrukce - dotace 
 
 
 

Práče: 
 
 
2565)  ČTK 
Nejmladší obyvatelstvo mají v Práči / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 164 (15.7.2008), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Práče - Podhradí nad Dyjí (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - věkové složení 
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2566)  MRVA, Vlast imi l  
Říkali mu Švrk / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 34 (19.8.2008), s. 3. 

dtto: 
RED. Znojemsko se rozloučilo s Aloisem Švrčkem. Znojemské listy. 28.8.2008, roč. 17, č. 17, s. 1.  
BALÍK, Pavel. Vzpomínka na výjimečného člověka. Znojemské listy. 28.8.2008, roč. 17, č. 17, s. 2. 
obce - Práče - veřejný život - místní správa - osobnosti - zastupitelé - Švrček, Alois - úmrtí 
 
 
 

Prokopov: 
 
 

2567)  MIKULÁŠ,  Martin  
Kaple v Prokopově: vítěz mezi památkami / Martin Mikuláš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 57 (7.3.2008), s. 3. 

dtto: 
EIS, TREK. Nejlépe opravenou památkou je kaplička v Prokopově. Znojemsko. 11.3.2008, roč. 18, 
č. 11, s. 5. 
obce - Prokopov - historické - památky - kaple Panny Marie - soutěže - vítězové 
 

2568)  CHAF 
Prokopov zvítězil v internetových dostizích / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 11 (10.3.2008), s. 3. 
obce - Prokopov - historické - památky - kaple Panny Marie - internetové - soutěže - vítězové 
 

2569)  PKN 
Poutní tradici obnovili v Prokopově / PKN. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 22 (27.5.2008), s. 5. 
obce - Prokopov - církev - poutě - tradice - kaple sv. Jana Nepomuckého - obnovení 
 

2570)  ROUPEC, Jiř í  
Jindra Novotný - ovlivněn rockem i úředníky / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 35 
(26.8.2008), s. 12. 
obce - Prokopov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - osobnosti - muzikanti - kytaristé - Novotný, 
Jindra - rozhovory 
 
 
 

Pros iměř i ce: 
 
 

2571)  JIN 
Legenda Zikmund oslavila 89 / JIN. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 10 (4.3.2008), s. 4. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Klub 
cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice - Zikmund, Miroslav - 89. výročí - oslavy 
 

2572)  SPA 
Nové zvony se rozezní v září / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 105 (5.5.2008), s. 3. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Jiljí - zvony - opravy 
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2573)  SPA 
Prosiměřice mají vlastní zoo / spa. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 18 
(2.5.2008), s. 3. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - příroda - zoologické - zahrady - ZOO - otevření 
 

2574)  MM 
Prosiměřice chtějí ocenít Zikmunda / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 176 (29.7.2008), s. 3. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - čestné občanství - udělení - 
Zikmund, Miroslav 
 

2575)  CHODĚROVÁ, Monika 
Prosiměřice budou mít čistější vodu : někteří z obyvatel Prosiměřic si stěžovali na špinavou pitnou 
vodu / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 181 
 (4.8.2008), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. "Starosto, už nám zase tekla kalná voda". Mladá fronta dnes. 5.8.2008, roč. 19, 
č. 182, s. 3, Jižní Morava. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - vodojemy - opravy - voda - čištění 
 

2576)  EISENBRUK, Jiř í  
Prosiměřický kostel dostane nové zvony / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 26 
(24.6.2008), s. 13. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Jiljí - zvony - opravy 
 

2577)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Prosiměřická zoo asi skončí / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
6, č. 32 (8.8.2008), s. 1. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - příroda - zoologické - zahrady - ZOO - provoz - ukončení 
 

2578)  SMO 
Nejekologičtěji se na Znojemsku chovají úředníci v Prosiměřicích / smo, mch. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 219 (17.9.2008), s. 3. 

dtto: 
JM. Ekologie na úřadu dostala zelenou. Znojemský týden. 29.9.2008, roč. 8, č. 40, s. 5. 
TREK. Nejekologičtěji se chovají úředníci v Prosiměřicích. Znojemsko. 30.9.2008, roč. 18, č. 40,  
s. 1. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Prosiměřice - 
soutěže - ekologicky příznivé chováni úřadů - umístění 
 

2579)  EIS 
Čestným občanem Miroslav Zikmund / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 43 (21.10.2008), s. 1. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Miroslav Zikmund se stal čestným občanem Prosiměřic. Rovnost-Znojemský 
deník. 27.10.2008, roč. 19, č. 253, s. 3. 
BE. Miroslav Zikmund je čestným občanem Prosiměřic. Znojemský týden. 27.10.2008, roč. 8,       
č. 44, s. 1. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - čestné - občanství - udělení - 
Zikmund, Miroslav 
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2580)  DAK 
Zikmund bude čestným občanem / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 252 (25.10.2008), s. 3. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - čestná - občanství - udělení - 
Zikmund, Miroslav 
 

2581)  BE 
Zikmund: K Ježíškovi si naděluji krásné knihy / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 51-52 (15.12.2008), s. 6. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - osobnosti - cestovatelé - Zikmund, Miroslav - 
rozhovory 
 

2582)  NOVÉ 
Nové zvony v Prosiměřicích. -- In: Zpravodaj Obecního úřadu Prosiměřice. -- Č. 1 (2008), s. 5. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Jiljí - zvony - odlitky - žehnání 
 

2583)  ČESTNÝ 
Čestný občan Městyse Prosiměřice. -- In: Zpravodaj Obecního úřadu Prosiměřice. -- Č. 1 (2008), 
s. 6. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - čestná - občanství - udělení - 
Zikmund, Miroslav 
 
 
 

Rat i šov i ce: 
 
 

2584)  MOŠTĚK, Mart in  
Ratišovice slavily jubileum / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 128 (2.6.2008), s. 3. 

dtto: 
CHAF, JM. V Ratišovicích budou oslavy. Znojemský týden. 26.5.2008, roč. 8, č. 22, s. 3. 
STŘECHA, František. V Ratišovicích slavili 650 let obce. Znojemský týden. 2.6.2008, roč. 8, č. 23, 
s. 8. 
obce - Ratišovice - dějiny - 650. výročí - založení - oslavy - programy 
 

2585)  MM 
Svazek obcí chystal nové projekty / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, 
č. 43 (24.10.2008), s. 1. 
obce - Medlice - Běhařovice (Znojmo, Česko) - Ratišovice - veřejný život - místní správa - Svazek 
obcí - projekty - přípravy - dokončení 
 
 
 

Reš ice: 
 
 

2586)  SMOLA, Vojtěch 
Boj o větrníky. Vyhrály Rešice : Dukovany elektrárny ČEZ odmítly / Vojtěch Smola. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 18 (22.1.2008), s. 1, 2. 
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dtto: 
DOMS. Větrné elektrárny kolem Jaderné: Dvě obce říkají NE!. Znojemský týden. 21.1.2008, roč. 
8, č. 4, s. 3. 
obce - Rešice - průmysl - energie - větrné - elektrárny - výstavba - ČEZ 
 

2587)  DAK 
ČEZ chce u Rešic stavět větrníky / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 115 (17.5.2008), s. 3. 
obce - Rešice - průmysl - alternativní - energetika - větrné - elektrárny - výstavba - záměr - ČEZ, 
a. s. 
 

2588)  JAK 
Rešické rozdělily větrníky / jak. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 9 (2.5.2008), s. 1. 
obce - Rešice - průmysl - energie - větrné - elektrárny - výstavba - občané - nesouhlas 
 

2589)  GRUN, Bronislav  
Dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko : Rešice / Bronislav Grun, Eva 
Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 9 (2.5.2008), s. 10. 
obce - Rešice - dějiny - historické - památky - kostely - kaple - historie - místopis 
 

2590)  DOMS 
Zrušili školku i přes protesty mladých / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 20 (12.5.2008), s. 5. 

dtto: 
MASK. Protesty školce nepomohly. Zrcadlo. 16.5.2008, roč. 7, č. 10, s. 1. 
obce - Rešice - školství - mateřské - školy - školky - zrušení - protesty 
 

2591)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Úřady brání krajinu na Znojemsku / ČTK. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 150 
(27.6.2008), s. 13. 
obce - Rešice - průmysl - alternativní - energetika - větrné - elektrárny - výstavba - ČEZ - 
Krajský úřad Jihomoravského kraje - posuzování 
 

2592)  MASK 
Oheň zničil zemědělcům kombajny i úrodu / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 14 (1.8.2008), s. 3. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - Rešice - zemědělství - pole - požáry - škody - úroda – zničení 
 
 
 

Rybn íky: 
 
 

2593)  GRUN, Bronislav  
Rybníky / Bronislav Grun, Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 5 (7.3.2008), s. 10. 
obce - Rybníky - historické - památky - kostely - sochy - historie 
 

2594)  DOMS 
Rybníky trápí nepovolená skládka / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 13 (25.3.2008), s. 5. 
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dtto: 
MASK. Za černé skládky hrozí milionové pokuty. Znojemský týden. 4.4.2008, roč. 7, č. 7, s. 3. 
obce - Rybníky - životní - prostředí - nepovolené - skládky 
 

2595)  EIS 
Rybníky: Po mostě až v prosinci / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 44 (29.10.2008), s. 3. 
obce - Rybníky - stavebnictví - silniční - mosty - výstavba - rekonstrukce 
 
 
 

Ska l ice: 
 
 

2596)  EISENBRUK, Jiř í  
Vichřice Emma řádila ve Skalici / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 10 (4.3.2008),    
s. 13 
obce - Skalice - příroda - katastrofy - vichřice - Emma - škody 
 

2597)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Skalický domov důchodců by naplnil i dvojnásobný počet míst / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 193 (18.8.2008), s. 3. 
obce - Skalice - sociální péče - domovy důchodců – Domov důchodců Skalice, přísp. org. - kapacita 
- naplnění 
 

2598)  BLAHA,  Jan 
Ve Skalici na zámku vládne lidskost a úcta ke stáří / Jan Blaha. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 36 (1.9.2008), s. 13. 
obce - Skalice - historické - památky - zámky - zámek Skalice - historie - součastnost - Domov 
důchodců Skalice, přísp. org.  
 
 
 

Slat ina: 
 
 

2599)  EISENBRUK, Jiř í  
Otazníky nad slatinskými větrníky / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 7 (12.2.2008), 
s. 2. 
obce - Slatina - průmysl - energie - větrné elektrárny - výstavba - občané - nesouhlas 
 
 
 

Slup: 
 
 

2600)  SMETANA, Jiř í  
Kam na výlet proti času : Jižní Morava skrývá hned několik unikátních technických památek / Jiří 
Smetana. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 78 (2.4.2008), s. F4. 
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Morava jižní (Česko) - obce - Slup - historické - technické - památky - vodní mlýny - Vodní mlýn ve 
Slupi 
 

2601)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Stavba odkryla pravěká sídliště / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 111 (13.5.2008), s. 3. 
obce - Slup - dějiny - pravěk - archeologie - pravěká sídliště - nálezy 
 

2602)  SMOLA, Vojtěch 
Nálezce Hedviky měl zase štěstí / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 19, č. 113 (15.5.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Slup - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické - nálezy - stavby - domy - osobnosti - 
archeologové - Čižmář, Zdeněk 
 

2603)  EIS 
Pravěká sídliště ve Slupi / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 21 (20.5.2008), s. 4. 
obce - Slup - dějiny - pravěk - doba bronzová - archeologie - výzkumy - pravěká sídliště 
 

2604)  STŘECHA,  František 
Archeologové objevili u Slupi pravěké domy / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 23 (2.6.2008), s. 3. 
obce - Slup - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické - nálezy - pravěké - domy - 
archeologové - Čižmář, Zdeněk 
 

2605)  SMOLA, Vojtěch 
Ve Slupi oslaví pečení chleba / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. --ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 208 (4.9.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Slup - kultura - slavnosti - Slavnosti chleba - 4. ročník - programy 
 

2606)  CHODĚROVÁ, Monika 
Slup provoní chléb z vojenské pece : Slup v sobotu zaplní jarmark s tradičními řemesly, chléb se 
bude péct ve středověké peci / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 209 (5.9.2008), s. 3. 
obce - Slup - kultura - slavnosti - Slavnosti chleba - 4. ročník - programy 
 

2607)  STULÍROVÁ, Markéta 
Babské hody, slavnosti chleba a statní kováři : Těšany na Brněnsku a Slup u Znojma tento víkend 
rozveselí dožínky, vystoupení folklorních souborů i jízdy koňských spřežení / Markéta Stulírová. -
- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 210 (6.9.2008), s. 27. 

dtto: 
CHODĚROVÁ, Monika. Vodní mlýn ve Slupi voněl chlebem. Rovnost-Znojemský deník. 8.9.2008, 
roč. 19, č. 211, s. 1, 3. 
obce - Slup - kultura - slavnosti - Slavnosti chleba - 4. ročník - programy 
 

2608)  BE 
Ve Slupi oslaví boží dar tancem, zpěvem i divadlem / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 36 (1.9.2008), s. 7. 

dtto: 
T. Slavnosti chleba provoní Slup už tuto sobotu. Znojemsko. 2.9.2008, roč. 18, č. 36, s. 4. 
obce - Slup - kultura - slavnosti - Slavnosti chleba - 4. ročník - konání - programy 
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2609)  MRVA, Vlast imi l  
Slavnosti chleba míří ze Slupi za hranice / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 37 
(9.9.2008), s. 1. 
obce - Slup - kultura - slavnosti - Slavnosti chleba - 4. ročník - programy - shrnutí 
 

2610)  ŘEZNÍČEK, Petr  
Dvě významná výročí v obci Slup / Petr Řezníček. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 40 (30.9.2008), 
s. 3. 
obce - Slup - kultura - akce - oslavy - výročí - hasičské - sbory - 105. výročí - založení obce - 780. 
výročí 
 
 
 

Stá lky: 
 
 

2611)  DAK 
Kraj nesouhlasí s větrníky u Stálek / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 62 (13.3.2008), s. 3. 
obce - Stálky - průmysl - energie - větrné - elektrárny - výstavba - nesouhlas - Krajský úřad 
Jihomoravského kraje 
 

2612)  JM 
Ve velkochovu sníží počet kuřat o třetinu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 37 (8.9.2008), s. 1. 
obce - Stálky - zemědělství - velkochovy - farmy - Křeslík - drůbež - počet - snížení 
 
 
 

Starý Petř í n: 
 
 

2613)  NOVÁK, Pavel  Kryštof 
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele ve Starém Petříně zapavučinován lešením / Pavel Kryštof 
Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 1 (2.1.2008), s. 12. 
obce - Starý Petřín - církev - kostely - Kostel Stětí svatého Jana Křtitele - opravy 
 

2614)  SPA 
Schránky vydaly staré záznamy / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 42 (19.2.2008), s. 3. 
obce - Starý Petřín - historické - památky - kostely - schránky - nálezy 
 

2615)  JM 
Oprava kostela vyjde přes dva miliony / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 10 (3.3.2008), s. 5. 
obce - Starý Petřín - historické - památky - kostely - Kostel Stětí svatého Jana Křtitele - opravy 
- příspěvky - Ministerstvo kultury 
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2616)  OHEROVÁ, Kateř ina 
V kostelní báni jsou nové doklady / Kateřina Oherová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 192 (16.8.2008), s. 3. 
obce - Starý Petřín - historické - památky - kostely - rekonstrukce - dokončení 
 

2617)  VACULOVÁ, Helena 
Ekologové šlapou chovům na paty : ochránci chtějí, aby ve velkofarmách bylo méně drůbeže / 
Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 210 (6.9.2008), s. 2, 
Jižní Morava. 
obce - Starý Petřín - zemědělství - drůbež - farmy - ekologie - Děti země - výhrady 
 

2618)  VSM 
Opravy trvaly sedm let / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 214 
(11.9.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Starý Petřín - církev - kostely - Kostel Stětí svatého Jana Křtitele - opravy - dokončení 
 

2619)  TREK 
Starý Petřín má nový kostel / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 38 (16.9.2008), s. 1. 
obce - Starý Petřín - církev - kostely - Kostel Stětí svatého Jana Křtitele - opravy - dokončení 
 
 
 

Strachot ice: 
 
 

2620)  FRU 
Oprava kostela ve Strachoticích / fru. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 35 (26.8.2008), s. 4. 
obce - Strachotice - církev - kostely - kostel sv. Jiří - opravy - rekonstrukce 
 
 

2621)  SMO 
Barabáš chce vlastní vinařství / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 304 (31.12.2008), s. 3. 
obce - Strachotice - průmysl - vinohradnictví - vinařství - objekty - výstavba - vinaři - Barabáš, 
Jiří 
 
 
 

Suchohrd ly u Miros lav i :  
 
 

2622)  TIK 
Suchohrdly u Miroslavi: Den nových technologií na Statku Kuthan / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
18, č. 28 (8.7.2008), s. 2. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi - zemědělství - zemědělská - živočišná - výroba - bioplynové stanice 
- statky - Kuthan, Karel 
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Suchohrd ly u Znojma: 
 
 

2623)  VSM 
Naučná stezka představí vždy něco jiného / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 232 (2.10.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Dobšice - Suchohrdly u Znojma - cestovní ruch - interaktivní - naučné - stezky - 
informační - panely 
 
 
 

Šanov: 
 
 

2624)   SPA 
V obci vyrostly domy s dvaceti byty / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 185 (8.8.2008), s. 3. 
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - bydlení - byty - výstavba - dokončení - Fond rozvoje bydlení - 
dotace 
 

2625)  EISENBRUK, Jiř í  
Šanov je dnes dobrá adresa / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 31 (29.7.2008), s. 5. 
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - bydlení - byty - výstavba - dokončení 
 

2626)  EIS 
Sportovci v Šanově dostanou nové hřiště / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 32 (5.8.2008), s. 3. 
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sport - hřiště - malá kopaná - Českomoravský fotbalový svaz - 
příspěvky 
 

2627)  RED 
Příjemný podzim života v budoucím Domově pro seniory v Šanově? To vůbec není špatný nápad! / 
red. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 46 
(10.11.2008), s. 13. 
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče - senioři - důchodci - domovy důchodců – Domov pro 
seniory v Šanově - výstavba - plánování - Dušek, Jiří - rozhovory 
 
 
 

Šatov: 
 
 

2628)  VSM 
Keramička v Šatově je na prodej. Bude znovu vyrábět? / vsm, ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 19, č. 45 (22.2.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
Zchátralá keramička v Šatově je na prodej. Profit. 25.2.2008, roč. 19, č. 8, s. 61. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - průmysl - keramický - keramická továrna - areály - chátrání - 
prodej 
 



   Znojemsko v tisku 2008 
 

 

369 

 

2629)  JM 
V Šatově měli vína ze Španělska, z Afriky i z jižní Ameriky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 14 (31.3.2008), s. 8. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - vína - ochutnávky - košty 
 

2630)  SMOLA, Daniel  
Cestou za vínem se opřou o hole : šatovská společnost Znovín představila na Znojemsku dosud 
nevídaný sport - chůzi s turistickými holemi / Daniel Smola, Libor Malafa. -- In: Znojemské noviny. 
-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 10 (16.5.2008), s. 1. 

dtto: 
JM. Do vinic pěšky s hůlkami. Znojemský týden. 19.5.2008, roč. 8, č. 21, s. 7. 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) - Havraníky (Česko) - cestovní ruch - 
turistika - turistické - stezky - Znovín walking - otevření - turistické hole - Znovín Znojmo, a. s. 
 

2631)  BE 
Na šatovské hřiště se valí rock, metal a punk / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 30 (21.7.2008), s. 7. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - RockŠatov Fest - 2. ročník 
 

2632)  MOŠTĚK, Mart in  
Dominanta Znojma míří do šrotu : starý železniční most přes řeku Dyji ze Znojma do Šatova už 
začali dělníci demontovat / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
6, č. 33 (15.8.2008), s. 1. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - železnice - mosty - opravy - konstrukce - 
výměny 
 

2633)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 36 (2.9.2008), s. 11. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - vojenství - bunkry - historie - fotografie 
 

2634)  MOŠTĚK, Mart in  
Šatov připomene výročí Mnichova : sedmdesát let od posledních dnů první republiky a obsazení 
pohraničí připomene program na předválečném opevnění v Šatově / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 222 (20.9.2008), s. 3. 

dtto: 
STULÍROVÁ, Markéta. Muzeum přiblíží historii Šatova. Rovnost. Znojemský deník. 20.9.2008, 
roč. 19, č. 222, s. 13. 
KRUTIŠ, Dalibor. Šatov si připomněl počátky okupace. Rovnost-Znojemský deník. 22.9.2008, roč. 
19, č. 223, s. 3. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - vojenství - historie - pohraniční - pevnosti - vzpomínkové - akce - 
Šatov 1938 - Technické muzeum v Brně (Brno, Česko) 
 

2635)  EIS 
Šatov 1938 / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 38 (16.9.2008), s. 2. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - vojenství - historie - pohraniční - pevnosti - vzpomínkové - akce - 
Šatov 1938 - Technické muzeum v Brně (Brno, Česko) 
 

2636)  EIS 
Šatovský bunkr se vrátil do dob okupace / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 39 (23.9.2008),     
s. 1. 
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obce - Šatov (Znojmo, Česko) - vojenství - historie - pohraniční - pevnosti - bunkry - vzpomínkové 
- akce - Šatov 1938 - Technické muzeum v Brně (Brno, Česko) 
 

2637)  JM 
Ve Znovínu vylisují letos více než 7 000 000 kg hroznů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 45 (3.11.2008), s. 1. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - víno - lisování - Znovín 
Znojmo, a. s. 
 

2638)  VSM 
Svatomartinské už plní do lahví / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,    
č. 261 (6.11.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
BE. Svatomartinské mladé vínko naplnilo statisíce lahví. Znojemský týden. 10.11.2008, roč. 8,       
č. 46, s. 7. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Znovín Znojmo, a. s. - Svatomartinské víno - 
stáčení 
 

2639)  STANO 
Otevřený atelier Ivo Slámy / stano. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 51-52 (15.12.2008), s. 9. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - keramika - osobnosti - výtvarníci - Sláma, Ivo - 
ateliéry - otevření 
 
 
 

Šumná: 
 
 

2640)  SMOLA, Vojtěch 
Kostel v Šumné roste, mše ale zazní až v září / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 41 (18.2.2008), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Ducha - výstavba 
 

2641)  SPA 
Šumenský zpravodaj roste / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, 
č. 50 (28.2.2008),   s. 3. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - sdělovací - prostředky - tisk - zpravodaje - vydávání 
 

2642)  SPA 
Stavba kostela stále pokračuje / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 58 (8.3.2008), s. 3. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Ducha - stavby - dokončení 
 

2643)  BE 
Šumenský Dámský klub vydal už devátou kuchařku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 14 (31.3.2008), s. 5. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - vaření - kluby - Dámský klub Šumná - vydání - 
kuchařky 
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2644)  SPA 
Šumná oslaví dvě stě desáté výročí / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 126 (30.5.2008), s. 3. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - oslavy - vznik - 210. výročí 
 

2645)  ŠNAJDAR,  Miloslav  
Běh naděje v Šumné: poděkování všem / Miloslav Šnajdar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 133 (7.6.2008), s. 8. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - sociální péče - Dům dětí a mládeže Šumná - humanitární - akce - 
Běh naděje 
 

2646)  SMOLA, Vojtěch 
Šumná požehná zvon / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,   
č. 190 (14.8.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Šumná má zvon. Rovnost-Znojemský deník. 18.8.2008, roč. 19, č. 193, s. 1. 3. 
JM. Žehnání zvonu v Šumné. Znojemský týden. 11.8.2008, roč. 8, č. 33, s. 9. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Ducha - slavnostní - mše - konání - 
zvony - žehnání 
 

2647)  SMOLA, Vojtěch 
Kostel v Šumné je konečně hotov : v neděli se chystá svěcení chrámu / Vojtěch Smola. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 215 (12.9.2008), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Ducha - stavba - dokončení - 
vysvěcení 
 

2648)  MOŠTĚK, Mart in  
Šumná dostala k výročí nový kostel : druhá nejmladší obec na Znojemsku má od neděle nový kostel 
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 218 
(16.9.2008), s. 3. 

dtto: 
TREK. Nový kostel v Šumné vysvětí biskup. Znojemsko. 9.9.2008, roč. 18, č. 37, s. 4. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Ducha - stavba - dokončení - 
vysvěcení 
 

2649)  JM 
Kostel na Šumné světil biskup / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 39 (22.9.2008), s. 3. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Ducha - stavba - dokončení - 
vysvěcení 
 

2650)  DUNDA, Marek 
Nejvýznamnější rodák Šumné? / Marek Dunda. -- In: Šumenský zpravodaj. -- (10.4.2008), č. 1,     
s. 17. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - kněží - rodáci - Hinterhölzl, Josef - 
vzpomínky 
 

2651)  Z 
Z historie vzniku obce. -- In: Šumenský zpravodaj. -- (30.8.2008), č. 2, s. 3-5. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - dějiny obcí - vznik - názvy - historie 



   Znojemsko v tisku 2008 
 

 

372 

 

2652)  JAK 
Jak se lidem žilo za války 1914-1918. -- In: Šumenský zpravodaj. -- (30.8.2008), č. 2, s. 5-6. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - dějiny obcí - první světová válka, 1914-1918 - obyvatelé - 
hospodářství - historie 
 

2653)  OSLAVA 
Oslava v Šumvaldu. -- In: Šumenský zpravodaj. -- (30.8.2008), č. 2, s. 6-8. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - Šumvald - dějiny obcí - kultura - oslavy - historie 
 

2654)  NÁVŠTĚVA 
Návštěva T. G. Masaryka. -- In: Šumenský zpravodaj. -- (30.8.2008), č. 2, s. 8-9. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - dějiny obcí - 1929 - prezidenti - Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-
1937 - návštěvy - historie 
 

2655)  DUNDA, Marek 
Kostel Svatého Ducha v Šumné / Marek Dunda. -- In: Šumenský zpravodaj. -- (30.8.2008), č. 2,   
s. 10. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely - kostel Svatého Ducha - historie - 
současnost 
 

2656)  CIHLÁŘOVÁ, D.  
Šumná slavila / D. Cihlářová. -- In: Šumenský zpravodaj. -- (4.12.2008), č. 3, s. 3. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - oslavy - vznik - 210. výročí 
 
 
 

Tasov ice: 
 
 

2657)  CHAF 
Vídeň ctí svatého Hofbauera, ve Znojmě je na okraji zájmu / chaf, jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 6 (4.2.2008), s. 9. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - světci - Hofbauer, Klement Maria, svatý, 
1751-1820 
 

2658)  BE 
Tasovičtí představí své víno už po devětatřicáté / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 10 (3.3.2008), s. 4. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - Hodonice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - 
výstavy vín - 39. ročník 
 

2659)  MITREGOVÁ, Miluše, 1975- 
Die Wallfahrt der Bäcker zum hl. Klemens in Tasswitz bei Znaim / Miluše Mitregová. -- In: 
Willkommen in Znaim und Umgebung. -- Jg. 15, Nr. 1 (2008), S. 11. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - poutě - pouť sv. Klementa - pouť pekařů - Hofbauer, 
Klement Maria, svatý, 1751-1820 - Hofbauer, Klement Maria, svatý, 1751-1820 
 

2660)  STŘECHA,  František 
Tasovická výstava: Znovín si odvážel ceny na kotouči / František Střecha. -- In: Znojemský týden 
: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 11 (10.3.2008), s. 5. 
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obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - Hodonice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - 
výstavy vín - 39. ročník - Znovín Znojmo, a. s. - ocenění 
 

2661)  BUDNÝ, Lubomír  
Den plný her prožili v Tasovicích / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 84 (9.4.2008), s. 6. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - akce - Den plný her - Dětská mensa -         
ZŠ Tasovice 
 

2662)  BUDNÝ, Lubomír  
Apríl? Ne. Aprílový Marathon aerobik / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 103 (2.5.2008), s. 8. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - sport - aerobic - maratóny - Marathon aerobik - ZŠ Tasovice 
 

2663)  TREK 
Sv. Klementa přijela do Tasovic uctít Evropa / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 22 
(27.5.2008), s. 3. 

dtto: 
JIP. V Tasovicích uctili patrona pekařů. Znojemský týden. 26.5.2008, roč. 8, č. 22, s. 3. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - svatí - Hofbauer, Klement Maria, svatý, 
1751-1820 - pekařská pouť - výstavy 
 

2664)  BUDNÝ, Lubomír  
Tasovice: Deváťákům naposledy zvonilo a zpíval pro ně Gránský / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 152 (30.6.2008), s. 8. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - školství - ZŠ Tasovice - Poslední zvonění – programy 
 

2665)  BUDNÝ, Lubomír  
Tasovická hasičská soutěž : první ročník je první ročník / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 224 (23.9.2008), s. 8. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - sbory dobrovolných hasičů - soutěže - 1. ročník 
- SDH Tasovice 
 

2666)  BUDNÝ, Lubomír  
Propršená tradice aneb Hody v Tasovicích a Hodonicích / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 268 (14.11.2008), s. 8. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - Hodonice (Znojmo, Česko) - kultura - folklor - tradice - Martin 
z Tours, svatý, ca 315-397 - hody 
 

2667)  BE 
Martinské hody pokazilo uplakané počasí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 46 (10.11.2008), s. 9. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - Tasovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - krojované - 
hody - Martinské hody 
 

2668)  ŠINDELÁŘ, J.  
Výročí sv. Klementa Hofbauera / J. Šindelář. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 10 (2008),           
s. 10-12 . -- R-2894 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - svatí - poustevníci - Hofbauer, Klement 
Maria, svatý, 1751-1820 - životopisy 
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Tav íkov i ce: 
 
 

2669)  JM 
Marie Vránová má sto čtyři let / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 13 (25.3.2008), s. 1, 2. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Vránová, Marie - 
104. narozeniny 
 

2670)  DOMS 
V Tavíkovicích bude nový most / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 14 (31.3.2008), s. 3. 

dtto: 
MASK. Omezení dopravy bude také v Tavíkovicích. Zrcadlo. 4.4.2008, roč. 7, č. 7, s. 2. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - mosty - rekonstrukce - Správa a údržba silnic 
 

2671)  SMOLA, Vojtěch 
Tavíkovicemi projedete snáz / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 155 (3.7.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
SMO. Tavíkovičtí plánují nádraží, kruhový objezd a parkoviště. Znojemské noviny. 4.7.2008, roč. 
6, č. 27, s. 2. 
TREK. Tavíkovice připravují nový kruhový objezd a autobusový terminál. Znojemsko. 15.7.2008, 
 roč. 18, č. 29, s. 2. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - výstavba - rekonstrukce - změny - 
plánování 
 

2672)  JM 
Po 15 letech obnovili přírodní nádrž / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 28 (7.7.2008), s. 4. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - příroda - přírodní - vodní nádrže - Vránův mlýn - obnovení 
 

2673)  MASK 
Kruhák a nádraží do tří let / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 14 (1.8.2008), s. 2. 

dtto: 
DOMS. V Tavíkovicích chtějí kruhový objezd a autobusové nádraží. Znojemský týden. 4.8.2008, 
roč. 8, č. 32, s. 5. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - doprava - kruhové objezdy - parkoviště - nádraží - výstavba - 
opravy - projekty 
 

2674)  MASK 
Přírodní nádrž je po letech zase s čistou vodou / MASK. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 15 
(29.8.2008), s. 7. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - příroda - přírodní - vodní nádrže - Vránův mlýn - obnovení 
 

2675)  MASK 
Nové parcely pro domky / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 18 (10.10.2008), s. 3. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - pozemky - parcely - rodinné domy - výstavba 
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2676)  DOMS 
V Tavíkovicích mají zrekonstruovanou radnici / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 45 (3.11.2008), s. 5. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - radnice - rekonstrukce - dokončení 
 

2677)  VSM 
V Tavíkovicích trpělivě čekají. Na terminál / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 19, č. 289 (10.12.2008), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - doprava - integrovaný dopravní systém - zavedení - spoje - 
rozšíření 
 
 
 

Těšet i ce: 
 
 

2678)   MOŠTĚK, Mart in  
Mrazíky straší vinaře a sadaře : až pětinu květů nejranějších meruněk popálil v sadech mráz / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 73 
(27.3.2008), s. 3. 
obce - Těšetice - Lechovice - zemědělství - vinařství - sadařství - počasí - mrazy - úroda - 
poškození 
 

2679)  SPA 
Úroda jablek bude letos o třetinu vyšší / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 225 (24.9.2008), s. 3. 
obce - Těšetice - zemědělství - ovocnářství - jablka - úroda - navýšení 
 

2680)  OKÉNKO 
Okénko do historie autentický opis kroniky - rok 1961-1962. -- In: Zpravodaj obce Těšetice. --    
Č. 4 (2008), s. 7. 
obce - Těšetice - literatura - kroniky - opisy - 1961-1962 
 
 
 

Trstěn i ce: 
 
 

2681)  GRUN, Bronislav  
Dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko : Trstěnice / Bronislav Grun, Eva 
Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 7 (4.4.2008), s. 10. 
obce - Trstěnice (Znojmo, Česko) - dějiny - památky - přehledy 
 
 
 

Tu leš i ce: 
 
 

2682)  MASK 
Hřiště bude ještě letos / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 3 (8.2.2008), s. 2. 
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obce - Tulešice (Česko) - sport - víceúčelová - sportovní - hřiště - výstavba 
 

2683)  GRUNOVÁ, Eva 
Dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko : Tulešice / Eva Grunová, 
Bronislav Grun. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 10 (16.5.2008), s. 10. 
obce - Tulešice (Česko) - dějiny - památky - zámky - kaple - historie 
 

2684)  MASK 
Tulešičtí žehnali praporu / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 13 (27.6.2008), s. 6. 
obce - Tulešice (Česko) - služby - dobrovolní - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů - 100. výročí - 
prapory - žehnání 
 
 
 

Tvoř ihráz: 
 
 

2685)  CHAF 
Velkomoravský bojovník dal název restauraci U Slovana / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 14 (31.3.2008), s. 4. 
obce - Tvořihráz - dějiny - archeologie - archeologické - nálezy - hroby - Velká Morava - 
restaurace – názvy 
 
 
 

Uherč i ce: 
 
 

2686)  MM 
Uherčice chystají projekt na kapličky / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 19, č. 94 (21.4.2008), s. 3. 
obce - Uherčice - historické - památky - kapličky - restaurování - projekty – přípravy 
 

2687)   MOŠTĚK, Mart in  
Kastelánka: Práce na zámku v Uherčicích mě baví i deptá / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 106 (6.5.2008), s. 2. 
obce - Uherčice - historické - památky - zámky - opravy - restaurování - kasteláni - Štěpánová, 
Eva - působení - zkušenosti 
 

2688)  JM 
Zámek Uherčice: nejhezčí staveniště jižní Moravy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 24 (9.6.2008), s. 13. 
obce - Uherčice - historické - památky - zámky 
 

2689)  PKO 
Zámek v Uherčicích zpřístupní nové prostory veřejnosti / pko. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 18, č. 219 (17.9.2008), s. 12. 
obce - Uherčice - historické - památky - zámky - rekonstrukce - interiéry - zpřístupnění 
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Únanov: 
 
 

2690)  CHAF 
Kravec získal Zlatého Alberta / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 29 (14.7.2008), s. 4. 
obce - Únanov - kultura - film - osobnosti - kameramani - Kravec, Štefan - ceny - Zlatý Albert 
 
 
 

Vedrov i ce: 
 
 

2691)  CHAF 
Ve Vedrovicích sundávali větrník / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 14 (31.3.2008), s. 1, 2. 

dtto: 
CHODĚROVÁ, Monika. Kolo vedrovického větřáku se dočká nového kabátu. Rovnost-Znojemský 
deník. 15.4.2008, roč. 19, č. 89, s. 3. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrná - kola - poškození - rekonstrukce 
 

2692)  MASK 
Další "oběť" Emmy / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 7 (4.4.2008), s. 2 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrná - kola - poškození - opravy 
 

2693)  MM 
Vedrovice chystají parcely pro domky / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 132 (6.6.2008), s. 3. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - územní plány - změny - rodinné domy - výstavba 
 

2694)  MM 
Vedrovice chystají vlastní muzeum / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 133 (7.6.2008), s. 3. 

dtto: 
DOMS. Vedrovice mají peníze na muzeum. Znojemský týden. 30.6.2008, roč. 8, č. 27, s. 1. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - informační centra - 
vybudování 
 

2695)  ČTK 
Vedrovice opraví větrné kolo / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19,        
č. 143 (19.6.2008), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
DOMS. Vedrovičtí dostali peníze na opravu kola. Znojemský týden. 14.7.2008, roč. 8, č. 29, s. 2. 
EIS. Vedrovice dostanou 100 000. Znojemsko. 24.6.2008, roč. 18, č. 26, s. 5. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - historické - technické - památky - větrné kolo - opravy 
 

2696)  MM 
Z fary bude infocentrum / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 24 
(13.6.2008), s. 3. 



   Znojemsko v tisku 2008 
 

 

378 

 

obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - infocentra - výstavba 
 

2697)  SMOLA, Vojtěch 
Nové rodinné domky mají Vedrovice zakulatit / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 196 (21.8.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - bydlení - stavební - parcely - nedostatek 
 

2698)  GRUN, Bronislav  
Dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko : Vedrovice / Bronislav Grun, Eva 
Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 13 (27.6.2008), s. 10. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologické - památky - historie - místopisy 
 

2699)  CHAF 
Většina Západoevropanů pochází z Vedrovic / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 29 (14.7.2008), s. 1. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - pravěk - pravěká sídliště - výzkumy - 
genofond 
 

2700)  OLIVA, Martin,  1951-  
Vedrovice a Krumlovský les v nové expozici pavilonu Anthropos v Brně / Martin Oliva. -- In: 
Vedrovický zpravodaj. -- Č. 4 (2008), s. 11-12. 

dtto: 
OLIVA, Martin. Tajuplné rituály v Krumlovském lese. Vedrovický zpravodaj. Č. 4 (2008), s. 13-14. 
OLIVA, Martin. Objev nejstarších dolů. Vedrovický zpravodaj. Č. 4 (2008), s. 14-15. 
Vedrovice. Vedrovický zpravodaj. Č. 4 (2008), s. 16. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - dějiny - pravěk - archeologie - Krumlovský les - nálezy - 
exponáty - vystavení - Brno (Česko) 
 

2701)  MASK 
Větrník opět ve Vedrovicích / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 21 (21.11.2008), s. 2. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - historické - technické - památky - větrné kolo - opravy - 
dokončení 
 
 
 

Vémys l i ce: 
 
 

2702)  BE 
Nezavírejte nám pošty / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 8, č. 37 (8.9.2008), s. 1, 3. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - spoje - pošty - Česká pošta - pobočky - rušení - nesouhlas 
 

2703)  MASK 
Kamennou poštu nahradí mobilní pošťák / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 16 (12.9.2008), s. 3. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - spoje - pošty - Česká pošta - pobočky - zrušení 
 

2704)  JM 
Vémysličtí protestují proti zrušení pošty / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 40 (29.9.2008), s. 1, 2. 
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obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - spoje - pošty - Česká pošta - pobočky - zrušení - protesty 
 

2705)  VE 
Ve Vémyslicích slaví hody tři dny. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 8, č. 42 (13.10.2008), s. 8. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - tradiční - krojované - hody - počátky - 
1750 
 

2706)  LHU 
"Havárie!" uslyší žáci : druhý den pokračuje cvičení v obcích pod jadernou elektrárnou Dukovany / 
lhu. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 278 (27.11.2008), s. 2, Jižní 
Morava. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Třídenní cvičení Zóna 2008: záchranáři v akci. Právo. 28.11.2008, roč. 18, č. 279, 
s. 12. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - Kubšice - průmysl - energetika - Jaderná elektrárna Dukovany 
- havárie - cvičení - Zóna 2008 - ZŠ Vémyslice - žáci - zapojení 
 

2707)  SMOLA, Vojtěch 
O stěhování lidí rozhodne vítr : cvičení záchranářů s názvem Zóna 2008... / Vojtěch Smola. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 279 (28.11.2008), s. 3, Jižní Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Záchranáři cvičili evakuaci před radiací. Rovnost-Znojemský deník. 28.11.2008, 
roč. 19, č. 279, s. 3. 
MOKRÝ, Pavel. S jodovou pilulkou do zamořených míst. Rovnost-Znojemský deník. 28.11.2008, roč. 
19, č. 279, s. 4. 
obce - Kubšice - Vémyslice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - Jaderná elektrárna Dukovany 
- havárie - cvičení - Zóna 2008 - ZŠ Vémyslice - evakuace 
 

2708)  CHAF 
Znojemsko zažilo největší cvičení v dějinách Česka / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 49 (1.12.2008), s. 1, 3. 

dtto: 
MASK. Zóna 2008. Zrcadlo. 5.12.2008, roč. 7, č. 22, s. 1. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - Kubšice - průmysl - energetika - Jaderná elektrárna Dukovany 
- havárie - cvičení - Zóna 2008 - ZŠ Vémyslice - žáci - zapojení 
 

2709)  TIK 
Jaderná energetika zůstává v jádru horkým tématem : cvičení odhalilo některé nedostatky 
informačního systému / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 49 (2.12.2008), s. 2. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - Kubšice - průmysl - energetika - Jaderná elektrárna Dukovany 
- havárie - cvičení - Zóna 2008 - informační - systémy - nedostatky - odhalení 
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Velký Kar lov : 
 
 

2710)  U 
U krokodýlí farmy vznikne zábavní park. -- In: Profit. -- ISSN 1212-3498. -- Roč. 19, č. 2 
(14.1.2008), s. 56. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - agroturistika - krokodýlí farmy - zábavní 
parky - budování - Agrodružstvo Jevišovice 
 

2711)  SMOLA, Vojtěch 
Chystají halu pro krokodýly : Agrodružstvo Jevišovice chce do léta začít budovat útočiště         
pro stovky plazů i zázemí pro turisty / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 12 (15.1.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - agroturistika - krokodýlí farmy - zábavní 
parky - budování - Agrodružstvo Jevišovice 
 

2712)  GROSSMANN, David  
Sabotáž na bioplynce: vyteklo hnojivo : z bioplynové stanice ve Velkém Karlově, kterou provozuje 
společnost Zevo, uniklo dvě stě padesát kubíků hnojiv / David Grossmann. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 27 (1.2.2008) , s. 3. 

dtto: 
TREK. Ve Velkém Karlově vyteklo hnojivo. Znojemsko. 5.2.2008, roč. 18, č. 6, s. 1. 
JM. U Karlova vytekl ze zásobníku digestát, žádné škody nezpůsobil. Znojemský týden. 4.2.2008, 
roč. 8, č. 6, s. 2. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - průmysl - bioplyn - bioplynové stanice - Agrodružstvo 
Jevišovice - společnost Zevo - havárie - příčiny 
 

2713)  ŠP 
Trochu amatérské meteorologie / šp. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9, č. 1 (2008), s. 28 . -- R-2896 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - srážky - teploty - tabulky 
 

2714)  ČEP,  Josef 
Agroturistika ve Velkém Karlově - ano či ne? / Josef Čep. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 9, č. 3 
(2008), s. 33-34 . -- R-2896 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - agroturistika - krokodýlí farmy - zábavní 
parky - budování - Agrodružstvo Jevišovice 
 

2715)  VSM 
Víc krokodýlů : v Karlově postaví novou chovnou halu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 190 (14.8.2008), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - agroturistika - krokodýli - krokodýlí farmy - 
budování - Agrodružstvo Jevišovice 
 

2716)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Bioplynové stanici hrozí pokuta / ČTK, vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 202 (28.8.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Jevišovice (Česko) - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - podniky - Agrodružstvo 
Jevišovice - bioplynové stanice - pokuty 
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2717)  RZT 
Na bioplynovou stanici nemají v Karlově stejný názor / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 40 (29.9.2008), s. 4. 
obce - Jevišovice (Česko) - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - bioplynové - stanice - 
problémy - jednání - řešení 
 

2718)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Inspekce: smrad z bioplynové stanice nevadí / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 6, č. 40 (3.10.2008), s. 3. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - Jevišovice (Česko) - zemědělství - Agrodružstvo Jevišovice 
- zápach - protesty - Česká inspekce životního prostředí 
 

2719)  MOŠTĚK, Mart in  
Družstvo se chce soudit kvůli krokodýlům : jevišovické Agrodružstvo nesouhlasí se zrušením 
stavebního povolení na krokodýlí farmu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 237 (8.10.2008), s. 3. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - krokodýli - krokodýlí farmy - 
rozšíření - stavební povolení - zrušení - Agrodružstvo Jevišovice 
 

2720)  VOJTEK, Milan 
Krokodýlí farma nemůže stavět / M. Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 238 
(9.10.2008), s. 12. 

dtto: 
RED. Kraj zamítl halu pro krokodýly. Znojemský týden. 13.10.2008, roč. 8, č. 42, s. 3. 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Krokodýlí farma je v nedohlednu, prý ji bojkotují úředníci. Znojemsko. 
21.10.2008, roč. 18, č. 43, s. 9. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - krokodýli - krokodýlí farmy - 
rozšíření - stavební povolení - zrušení - Agrodružstvo Jevišovice 
 

2721)  VOJTEK, Milan 
Krokodýlí farma míří před soud / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, č. 244 
(16.10.2008), s. 12. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Krokodýlí farma: zpoždění. Mladá fronta dnes. 16.10.2008, roč. 19, č. 244, s. 4, 
Jižní Morava. 
KRUTIŠ, Dalibor. Krokodýly bude řešit ministerstvo. Rovnost-Znojemský deník. 16.10.2008, roč. 
19, č. 244, s. 1. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - krokodýli - krokodýlí farmy - 
rozšíření - stavební povolení - zrušení - Agrodružstvo Jevišovice - trestní - oznámení 
 

2722)  JM 
Krokodýly bude řešit ministerstvo / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 43 (20.10.2008), s. 3. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - krokodýli - krokodýlí farmy - 
rozšíření - stavební povolení - zrušení - Agrodružstvo Jevišovice - trestní - oznámení 
 

2723)  JM 
Další sluneční elektrárna bude ve Velkém Karlově / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 44 (27.10.2008), s. 2. 



   Znojemsko v tisku 2008 
 

 

382 

 

obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - sluneční - fotovoltaické - elektrárny - 
výstavba - Energy 21 
 
 
 

Višňové: 
 
 

2724)  SMO 
Bývalá cihelna z roku 1909 ustoupí rodinným domům / smo. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 38 (14.2.2008), s. 3. 
obce - Višňové (Česko) - stavebnictví - rodinné domy - výstavba - projekty - stavební - pozemky 
 

2725)  SPA 
Vinaři budou hodnotit vzorky / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 70 (22.3.2008), s. 3. 
obce - Višňové (Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - vína - Oblastní výstava vín - 30. ročník - 
konání 
 

2726)  MASK 
Místo cihlářské pece domky / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 7, č. 14 (1.8.2008), s. 2. 

dtto: 
DOMS. Cihlářská pec ustoupí rodinným domkům. Znojemský týden. 4.8.2008, roč. 8, č. 32, s. 5. 
obce - Višňové (Česko) - stavebnictví - rodinné domy - výstavba - projekty - stavební - pozemky 
 

2727)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Počet útěků chovanců roste : od počátku roku eviduje policie na Znojemsku téměř dvě stovky 
útěků chovanců / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 221 (19.9.2008), s. 1. 
obce - Višňové (Česko) - sociální péče - výchovné - ústavy - Výchovný ústav mládeže Višňové - 
mládež - útěky 
 
 
 

Vranov nad Dyj í :  
 
 

2728)  KOZELKA,  Petr  
Stadničtí Vranov defenitivně nedostanou / Petr Kozelka, Jan Chmelíček. -- In: Právo. -- ISSN 
1211-2119. -- Roč. 18, č. 26 (31.1.2008), s. 8. 

dtto: 
ČTK. Vranovský zámek patří definitivně státu. Hospodářské noviny. 31.1.2008, roč. 52, č. 22, s. 2.  
SMOLA, Vojtěch. Stát vyhrál Vranovský zámek. Mladá fronta dnes. 31.1.2008, roč. 19, č. 26,       
s. 1, 2, Jižní Morava. 
KRUTIŠ, Dalibor. Soud: zámek ve Vranově je státu. Rovnost-Znojemský deník. 31.1.2008, roč. 19, 
č. 26, s. 1. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - vlastnictví - Stadnicové - nároky - 
zamítnutí 
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2729)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Soud: zámek ve Vranově je státu / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 6, č. 5 (1.2.2008), s. 4. 

dtto: 
TREK. Barokní perla Moravy zůstane státu. Znojemsko. 5.2.2008, roč. 18, č. 6, s. 6. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - vlastnictví - Stadnicové - nároky - 
zamítnutí 
 

2730)  STŘECHA,  František 
To je objev: Černá palírna ve Vranově / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 8, č. 7 (11.2.2008), s. 1. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - černé - palírny - odhalení 
 

2731)  MOŠTĚK, Mart in  
Hrady čekají na peníze : na hradech a zámcích upravují expozice a chystají opravy / Martin 
Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6, č. 7 (15.2.2008), s. 1, 2. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - zámky - 
expozice - úpravy 
 

2732)  MOŠTĚK, Mart in  
Onšov omezí vjezd na hráz : na Vranovskou přehradu se v létě dostanou jen auta zásobování a 
personálu provozoven / Martin Moštěk. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 47 (25.2.2008), s. 1. 
obce - Onšov - Vranov nad Dyjí (Česko) - doprava - auta - parkování - vjezdy - omezení - Obecní 
úřad Onšov 
 

2733)  NOVÁK, Pavel  Kryštof 
Po 262 letech kaplička zazářila / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 16 
(15.4.2008), s. 4. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - církev - kapličky - kaple Nejsvětější Trojice - rekonstrukce - 
dokončení - žehnání 
 

2734)  EIS 
Nová zámecká jídelna ve Vranově / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 16 (15.4.2008), s. 4. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - zámek Vranov n/Dyjí - zámecké - 
jídelny - rekonstrukce 
 

2735)  MM 
Vranov odmítl platit protipovodňový projekt / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 121 (24.5.2008), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Vranov n/Dyjí - 
protipovodňová ochrana - projekty - financování - odmítnutí 
 

2736)  GROSSMANN, David  
Vranovské léto bude letos ještě větší : Vranovské léto letos nově oživí turnaj smíšených družstev 
a velký večerní koncert / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 19, č. 128 (2.6.2008), s. 3. 

dtto: 
PON. Vranovské léto nově: víc soutěží a živá hudba. Mladá fronta dnes. 24.7.2008, roč. 19, č. 172, 
s. 4, Jižní Morava. 
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obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - sport - volejbal - Vranovské léto - turnaje - 39. ročník - přípravy 
 

2737)  ČERNOŠKOVÁ, Zdeňka 
Děti z vranovské školy na výměně v Rakousku / Zdeňka Černošková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 132 (6.6.2008), s. 8. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Gaubitsch - školství - základní školy - ZŠ Vranov n/Dyjí - 
mezinárodní - spolupráce 
 

2738)  CHODĚROVÁ, Monika 
Vranovským zámkem voní lilie / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 137 (12.6.2008), s. 3. 

dtto: 
CHODĚROVÁ, Monika. Bojím se zámeckých strašidel, říká květinářka. Rovnost-Znojemský deník. 
12.6.2008, roč. 19, č. 137, s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - výstavy - lilie - aranžéři - 
Vařeková, Lucie 
 

2739)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 21 (20.5.2008), s. 11. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - zámek Vranov n/Dyjí - dějiny - 
historie - současnost 
 

2740)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Soud nevrátil potomkům šlechty majetek ve Vranově / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 19, č. 149 (26.6.2008), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
EIS. Potomci Stadnických vranovské pozemky nezískávají. Znojemsko. 8.7.2008, roč. 18, č. 28,    
s. 2. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - nemovitosti - majetky - vrácení - 
Stadnicové - Nejvyšší soud ČR - zamítnutí 
 

2741)  SMOLA, Vojtěch 
Turistický bankomat asi končí : lidé u Vranovské přehrady roky marně hledali peněžní automat / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 150 (27.6.2008), s. 2, 
Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranovská přehrada - služby - bankovnictví - bankomaty 
 

2742)  MM 
Turisty opět vozí vláček / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19,  
č. 153 (1.7.2008), s. 3. 

dtto: 
VSM. Už zase jezdí : turisty sveze vláček, loď i cyklobus. Mladá fronta dnes. 3.7.2008, roč. 19,  
č. 155, s. 4, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - cestovní ruch - turistika - vláčky 
 

2743)  MM 
Na Vranově budou opět mše u pláže / obce. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 19, č. 158 (8.7.2008), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - církev - Fatym - mše - Vranovská pláž 
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2744)  ANDRLE, Martin  
Další turnaj ovládli mramotiční Orli : Vranovské léto mělo o víkendu na programu další volejbalový 
turnaj / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 158 
(8.7.2008), s. 17. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - sport - Vranovské léto - volejbal - turnaje 
 

2745)  BE 
Vranovský zámek zve do světa dětí šlechticů / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 24 (9.6.2008), s. 13. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - obrazy - výstavy 
 

2746)  VSM 
Na Vranově nabízejí mše v plenéru / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 
č. 166 (17.7.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - církev - Fatym - bohoslužby - mše - Vranovská pláž 
 

2747)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Průchod přes pláž podražil : chataři, kteří se chtějí dostat přes pozemky Camp pláž do Vranova 
nad Dyjí na nákup, nebo jít stejnou cestou k vodě, zaplatí za vstup čtyřikrát více než loni. / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 173 (25.7.2008),  
s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - cestovní ruch - rekreace - Vranovská přehrada - pláže - vstup - 
poplatky – zvýšení 
 

2748)  HLADÍKOVÁ, Kateř ina 
Vranovské léto vrcholí : devětatřicátý ročník mezinárodního turnaje ve volejbale mužů a žen Golla 
Vranovské léto 2008, kde se utká volejbalová elita, startuje už zítra / Kateřina Hladíková. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 173 (25.7.2008), s. 22. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - sport - volejbal - Vranovské léto - turnaje - 39. ročník 
 

2749)  SMOLA, Daniel  
Vranovské léto: i poškrábaná auta : volejbalové Vranovské léto má za sebou devětatřicátý ročník / 
Daniel Smola, Kateřina Hladíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, 
č. 175 (28.7.2008), s. 1, 20. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - sport - volejbal - Vranovské léto - turnaje - 39. ročník - shrnutí 
 

2750)  SMOLA, Vojtěch 
Sekty v přehradě dozrály / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
19, č. 184 (7.8.2008), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranovská přehrada - kultura - slavnosti - sekty - výlov - dražby 
- Vinné sklepy Lechovice - Centrum Paraple 
 

2751)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Růžička: K Madoně se připojí svatý Urban / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 184 (7.8.2008), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranovská přehrada - kultura - slavnosti - sekty - výlovy - 
osobnosti - potápěči - Růžička, Arnošt 
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2752)  PI 
Vranovská přehrada zve k vodním hrátkám : turisticky atraktivní cíl nabízí ubytování jak v hotelu, 
tak i v kempu / PI. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 25 (20.6.2008), s. 5. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranovská přehrada - cestovní ruch - turistika - turistické - 
atrakce - možnosti 
 

2753)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 33 (12.8.2008), s. 11. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - historie - fotografie 
 

2754)  SMOLA, Daniel  
Vranov dokončil vodovod a kanály / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 232 (2.10.2008), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství - vodovody - kanalizace - výstavba - 
dokončení - kolaudace 
 

2755)  VHA 
Elektrárna dělá na Dyji povodeň. Několikrát denně / vha. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 254 (29.10.2008), s. 3, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - průmysl - energie - vodní - elektrárny - životní prostředí - 
vegetace - úhyn 
 

2756)  KAPINUS, Zdeněk 
Ve Vranově odkanalizovány další dvě části městyse / Zdeněk Kapinus. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, 
č. 44 (29.10.2008), s. 1. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - výstavba - dokončení – 
kolaudace 
 

2757)  VRŠKA, Tomáš 
Traktor a Vranov nad Dyjí - 80 let společně / Tomáš Vrška. -- In: Podyjské listí : Informační 
zpravodaj Národního parku Podyjí. -- Roč. 9, č. 3 (2008), s. 1. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - zemědělství - traktory - 80. výročí - provoz - zahájení 
 

2758)  CHODĚROVÁ, Monika 
Kočárovnu Vranovského zámku zaplnily psychobetlémy / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 295 (17.12.2008), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - církev - betlémy - psychiatrické - léčebny - výstavy - zámek 
Vranov n/Dyjí 
 

2759)  MLK 
Na vranovském zámku vystavují Psychobetlémy / mlk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 19, č. 301 (27.12.2008), s. 5, Jižní Morava. 

dtto: 
T. Podivuhodné betlémy na vranovském zámku. Znojemsko. 16.12.2008, roč. 18, č. 51, s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - výstavy - Psychobetlémy 
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Vranovská Ves: 
 
 

2760)  PETERKOVÁ, Ľuba 
Ohrožená památka slouží jako sklad paliva / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 5 
(29.1.2008), s. 12. 
obce - Vranovská Ves - historické - památky - měšťanské - domy - ohrožení 
 

2761)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Větrníky dělí lidi ve Vranovské Vsi : u Vranovské Vsi má vyrůst osm větrníků / Dalibor Krutiš. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 35 (11.2.2008), s. 3. 
obce - Vranovská Ves - průmysl - energie - větrné elektrárny - výstavba - občané - nesouhlas 
 

2762)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Pár místních brání stavbě kanálů : Vranovské Vsi chybí kanalizace / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 37 (13.2.2008), s. 3. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Několik lidí brání stavbě kanálů ve vesnici. Znojemské noviny. 15.2.2008, roč. 6, 
č. 7, s. 4. 
obce - Vranovská Ves - vodní hospodářství - kanalizace - vybudování - obyvatelé - protesty 
 

2763)  DAK 
Ve Vranovské  Vsi bude referendum o větrnících / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 56 (6.3.2008), s. 3. 
obce - Vranovská Ves - průmysl - energetika - větrné elektrárny - referendum 
 

2764)  DAK 
Sobota bude patřit referendu o větrnících / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 19, č. 81 (5.4.2008), s. 3. 
obce - Vranovská Ves - průmysl - energie - větrné elektrárny - výstavba - referendum - konání 
 

2765)  MM 
Referendum o větrnících neplatí / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 19, č. 82 (7.4.2008), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Referendum ve Vranovské Vsi neplatí, přišlo málo lidí. Znojemský týden. 7.4.2008, roč. 8, 
č. 15, s. 1,2. 
obce - Vranovská Ves - průmysl - energie - větrné elektrárny - výstavba - referendum - 
neplatnost 
 

2766)  KM 
Vzpomínka na Mareše ve Vranovské Vsi / km. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 16 (15.4.2008), s. 12. 

dtto: 
RED. Vzpomínka na prvního českého starostu Znojma. Znojemské listy. 24.4.2008, roč. 17, č. 8,   
s. 2. 
obce - Vranovská Ves - kultura - slavnosti - vzpomínkové - akce - Mareš, Josef 
 

2767)  MOŠTĚK, Mart in  
Vranovská Ves potvrdila větrníky / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 6, č. 18 (2.5.2008), s. 4. 
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obce - Vranovská Ves - průmysl - energie - větrné - elektrárny - výstavba - schválení 
 

2768)  RZT 
Starosta Vranovské Vsi chce kandidovat do senátu / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 23 (2.6.2008), s. 2. 

dtto: 
GROSSMANN, David. Starosta Vranovské Vsi chce do Senátu. Znojemské noviny. 8.8.2008, roč. 
6, č. 32, s. 2. 
obce - Vranovská Ves - veřejný život - místní správa - starostové - senát - kandidáti - Peřinka, 
Jiří 
 

2769)  GROSSMANN, David  
Spory v ČSSD: Peřinka do senátu? : starosta Vranovské Vsi chce kandidovat do senátu za novou 
stranu zaštiťující se jménem Miloše Zemana / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 181 (4.8.2008), s. 1, 3. 
 obce - Vranovská Ves - veřejný život - místní správa - starostové - senát - kandidáti - Peřinka, 
Jiří 
 

2770)  DAK 
Zastupitelé schválili sluneční elektrárny / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 198 (23.8.2008), s. 3. 
obce - Vranovská Ves - průmysl - energie - fotovoltaické - elektrárny - výstavba - obecní 
zastupitelstva - schválení 
 

2771)  VN 
Historické události / vn. -- In: Zpravodaj - Obec Vranovská Ves. -- Č. 3 (1.7.2008), s. 2. 
obce - Vranovská Ves - vojenství - 2. svět. válka - osobnosti - strážmistři - Zásměta, Vladimír - 
70. výročí - úmrtí 
 

2772)  SEI 
Ranč 1/38 / sei. -- In: Zpravodaj - Obec Vranovská Ves. -- Č. 3 (1.7.2008), s. 2. 
obce - Vranovská Ves - historické - památky - chráněné - objekty - keramičky - muzea - historie 
 

2773)  EVIDENCE 
Evidence obyvatel v číslech podle stavu k 8.10.2008. -- In: Zpravodaj - Obec Vranovská Ves. -- Č. 
4 (2008), s. 4. 
obce - Vranovská Ves - veřejný život - obyvatelstvo - statistiky - 2008 - přehledy 
 
 
 

Vratěn ín : 
 
 

2774)  MOŠTĚK, Mart in  
Vratěnín má mít záchranku : zřízení stanoviště záchranky v bývalé celnici ve Vratěníně zvažují 
představitelé kraje / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 52 (1.3.2008), s. 1. 
obce - Vratěnín - zdravotnictví - zdravotnická záchranná služba - stanoviště - zřízení - jednání 
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2775)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Do Vratěnína musel přiletět vrtulník místo sanitky / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 63 (14.3.2008), s. 2. 
obce - Vratěnín - zdravotnictví - zdravotnická záchranná služba - stanoviště - zřízení - jednání 
 

2776)  MOŠTĚK, Mart in  
Záchranka Vratěnín mine : nové středisko záchranné služby bude nejspíš v Jemnici / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 94 (21.4.2008), s. 1. 
obce - Vratěnín - zdravotnictví - zdravotnická záchranná služba - stanoviště - vybudování - 
rozhodování 
 

2777)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Z celnice bude asi stanoviště sanitek : krajští úředníci plánují s rakouskými kolegy projekt, díky 
němuž by mohla z Vratěnína vyjíždět záchranka do Rakouska / Dalibor Krutiš, Martin Moštěk. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 117 (20.5.2008), s. 1. 

dtto: 
CHAF. Z celnice ve Vratěníně by mohly jezdit sanitky. Znojemský týden. 19.5.2008, roč. 8, č. 21, 
s. 1, 3. 
obce - Vratěnín - zdravotnictví - projekty - Rychlá záchranná služba - stanoviště - vybudování - 
celnice - využití 
 

2778)  EISENBRUK, Jiř í  
Miliony pro nebožtíky / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 41 (7.10.2008), s. 1. 
obce - Vratěnín - služby - pohřebnictví - hřbitovy - rekonstrukce - památkové rezervace - 
Národní památkový ústav 
 
 
 

Vrbovec: 
 
 

2779)  SPA 
Zamítli stavbu větrné elektrárny / spa. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 6,    
č. 9 (29.2.2008), s. 4. 
obce - Vrbovec - průmysl - energie - větrné elektrárny - výstavba - zamítnutí 
 

2780)  SPA 
U Hatí vzniknou cyklostezky / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
19, č. 116 (19.5.2008), s. 3. 
obce - Vrbovec - cestovní ruch - cyklostezky - vybudování - projekty - přípravy 
 

2781)  JM 
Vrbovec: Lidé řeší bioplyn / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 8, č. 19 (5.5.2008), s. 1, 5. 
obce - Vrbovec - zemědělství - podniky - bioplynové - stanice - Bio Vrbovec - výstavba - problémy 
 

2782)  ČEPIČKA, Jaromír  
Největší vinařské obce Znojemska - Vrbovec / Jaromír Čepička. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 
1212-7884. -- Roč. 101, č. 6 (2008), s. 303. 



   Znojemsko v tisku 2008 
 

 

390 

 

obce - Vrbovec - zemědělství - vinařství - vinohradnictví - vinařské oblasti - viniční tratě - dějiny 
- historie 
 

2783)  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Vinaři mají strach z rychlých aut : vrbovecké vinaře ohrožují rychlou jízdou auta a motorky / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 214 
(11.9.2008), s. 3. 
obce - Vrbovec - silniční - doprava - dopravní prostředky - rychlost - snížení - vinaři - stížnosti 
 
 
 

Výrov i ce: 
 
 

2784)  SMO 
Výrovický kemp se rozroste / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
19, č. 19 (23.1.2008), s. 3. 
obce - Výrovice - Výrovická přehrada - služby - kempy - koupaliště - penziony - modernizace - 
rozšíření 
 
 
 

Zblov i ce: 
 
 

2785)  DAK 
Koryto potoka ve Zblovicích dostane novou podobu / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 76 (31.3.2008), s. 3. 
obce - Zblovice - příroda - potoky - Zblovický potok - rozvodňování - koryta - opravy - opěrné zdi 
- Správa toků povodí Dyje 
 

2786)  CHAF 
Ve Zblovicích otevřeli lázně / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 26 (23.6.2008), s. 1. 

dtto: 
STŘECHA, František. Zblovice se změnily na Tatraland. Znojemský týden. 23.6.2008, roč. 8,       
č. 26, s. 8. 
obce - Zblovice - služby - lázně - otevření - Tatra klub Čech a Moravy - 10. výročí 
 

2787)  BE 
Ve Zblovicích si připomněli hrdiny války / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 8, č. 30 (21.7.2008), s. 9. 
obce - Zblovice - vojenství - bitvy - rekonstrukce - 2. svět. válka 
 

2788)  KRUTIŠ, Dal ibor  
Děti mrzly na letním táboře : letní dětský tábor ve Zblovicích nabízí dětem nevšední zážitky / 
Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 31 (1.8.2008), s. 1. 
obce - Zblovice - zájmová činnost - letní - dětské - tábory 
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Želet i ce: 
 
 

2789)  PAVLÍK, Josef 
Nezapomenou v Želeticích? / Josef Pavlík. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18, č. 13 (26.3.2008), s. 4. 
obce - Želetice (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Kodlová, Blažena, 
1890-1953 - úmrtí - 50. výročí 
 
 
 

Žerot i ce: 
 
 

2790)  PAVLÍK, Josef 
Téměř zapomenutá kreslířka a vyšívačka ze Žerotic / Josef Pavlík. -- In: Znojemsko. -- Roč. 18,  
č. 9 (26.2.2008), s. 4. 
obce - Žerotice (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířky - vyšívačky - Pavelková-Švandová, 
Terezie - biografie 
 

2791)  LM 
V Žeroticích zaútočili středověcí rytíři na lidi, kteří ovšem útok přežili... / LM. -- In: Znojemsko. -
- Roč. 18, č. 31 (29.7.2008), s. 5. 
obce - Žerotice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - rytířské - turnaje - historický šerm - 
Taranis - 4. ročník 
 
 
 

Žerůtky: 
 
 

2792)  MOŠTĚK, Mart in  
Žerůtky i po půl roce bojují s následky ekologické havárie : ještě sedm měsíců po zřícení obřích 
zásobníků s hnojivy v Žerůtkách pokračuje likvidace chemikálií / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 19, č. 99 (26.4.2008), s. 3. 
obce - Žerůtky - životní prostředí - ekologické - havárie - Zenza a. s. - hnojivo - nádrže - úniky - 
následky - odstraňování - chemikálie - likvidace 
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REJSTŘÍK  OSOBNOSTÍ  
 
 
 

A 

Adámek, Evžen __________________ 133, 134, 138 
Adler, Rudolf ___________________ 192, 201, 210 
Alexa, Václav __________________________ 130 
Antoš, Jan ____________________________ 255 

B 

Balík, Pavel _________________________ 21, 102 
Bartejsová, Eva ________________________ 340 
Bartoň, Antonín ________________________ 147 
Bartůšek, Karel _________________________ 324 
Bayerová, Marta ____________ 23, 110, 111, 112, 113 
Beigl, Tomáš ___________________________ 245 
Beneš, Edvard ____________________ 87, 88, 104 
Beran, Václav ___________________________ 97 
Beránek, Jaroslav ____________ 14, 248, 252, 260 
Bergmann, Josef _______________________ 191 
Bláha, Bohuslav __________________________ 14 
Bláha, Hynek __________________________ 236 
Blahoslav, Jan __________________________ 13 
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Krajská veterinární správa ________________ 142 
Krajské vojenské velitelství _______________ 131 

Krajské zastupitelstvo Jihomoravského kraje ___ 21 
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Obecní úřad Vranov n/Dyjí ________________ 391 
Obchodní akademie ______________________ 237 
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Policie ČR 11, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 60, 113, 119, 120, 
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Polytrans Suchohrdly _____________________ 54 
Pomona Těšetice ______________________ 55, 57 
Povodí Moravy ______________________ 40, 280 
Pravoslavná církevní obec _________________ 132 
Pražská městská rada ________________ 357, 358 
Prýma galerie __________________________ 214 
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Rada města Znojma _ 96, 97, 105, 107, 115, 118, 119, 
166, 170, 171 

Regionální odpadové centrum ______ 11, 75, 298, 299 
Regionální odpadové centrum Dobšice _________ 75 
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Ředitelství silnic a dálnic 46, 155, 156, 157, 160, 162, 
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Sbor dobrovolných hasičů _____ 294, 307, 363, 383 
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Sdružení hrušovanských vinařů o.s. __________ 315 
Sdružení obchvat _______________________ 157 
Sdružení Podané ruce ____________________ 141 
Sdružení zahrádkářů _____________________ 75 
Senát ________________ 21, 22, 109, 112, 113, 114 
SK Aerobic Professional Znojmo 246, 258, 259, 262 
Sladovna Hodonice a. s. ___________________ 310 
Slavie Damnice _________________________294 
SOU a SOŠ SČMSD Přímětická _229, 230, 232, 234, 

235, 236, 237, 257 
SOU Dvořákova ____________________ 236, 268 
Soukromá VŠ ekonomická Znojmo 231, 233, 234, 235, 

236 
Společnost Zevo ________________________388 
Spolek pro opuštěná a týraná zvířata _________282 
Spolek přátel Hroznové kozy ___________ 278, 279 
Správa a údržba silnic __ 45, 274, 275, 276, 292, 381 
Správa bytového fondu ___________________ 172 
Správa domovního fondu ______________ 170, 178 
Správa Národního parku Podyjí _ 5, 6, 44, 45, 58, 71, 
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Správa nemovitostí města Znojma ____ 48, 172, 173 
Správa toků povodí Dyje __________________398 
Stacionář sv. Damiána ________________ 137, 148 
Starobrno, a. s. _____________________ 187, 188 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce ____ 186 
StB _____________________________ 128, 129 
Stop Shop ____________________________ 152 
Střední odbor. učiliště Uhelná ______________ 231 
Střední odborná škola - Dvořákova ul. ________237 
Střední zdravotnická škola ____________ 232, 233 
Střední zemědělská škola _________________236 
Středoevropská napoleonská společnost __ 297, 298, 

300 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR __207 
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Svaz vodního hospodářství ČR ______________ 153 
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Taneční kroužek Grácie ___________________230 
Tatra klub Čech a Moravy _________________398 
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