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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)  VSM 
Bere antibiotika a čeká na operaci / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 5 
(7.1.2009), s. 1, 2, Jižní Morava 

dtto:  
DAK. Policie hledá pytláka, který zranil orla. Rovnost-Znojemský deník. 7.1.2009, roč. 20, č. 5, s. 3. 
MRVA, Vlastimil. Vyšinutý pytlák ublížil dalšímu orlu mořskému. Znojemsko. 6.1.2009, roč. 19, č. 1,s. 5. 
SMOLA, Vojtěch. Orel nevzlétne. bude aspoň žít? Mladá fronta dnes. 6.2.2009, roč. 20, s. 3, Jižní 
Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - ptactvo - ptáci - orel mořský - střílení - trestná činnost - šetření - 
trestní - oznámení 
 

2)  SPA 
Letošní rekord: mínus 16°C / spa. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 3 
(16.1.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Největší mráz byl o víkendu. Znojemský týden. 12.1.2009, roč. 9, č. 3, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - meteorologie - teploty - leden 2009 - rekordy - měření 

 
3)  SMO 
Tuhá zima táhne kormorány k řece / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 16 (20.1.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - vodní ptactvo - kormoráni - Národní park Podyjí - výskyt 

 
4)  GROSSMANN, David  
Potvrzeno: V Podyjí žije unikátní kočka : výskyt unikátní kočky divoké v Národním parku Thayatal 
potvrdili zoologové / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 24 (29.1.2009), s. 3 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - Národní park Thayatal - příroda - fauna - šelmy - kočka divoká 
- výskyt 
 

5)  REITER,  Antonín  
Bobři na Týnském rybníce / Antonín Reiter. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 2 (23.1.2009), s. 6. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - fauna - bobr evropský - výskyt - rybníky - Týnský rybník 
 

6)  SMOLA,  Vojtěch 
Kočka divoká v Podyjí? Možné to je a čeká se i šakal / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 20, č. 30 (5.2.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
JM. V Podyjí objevili kočku divokou. Znojemský týden. 9.2.2009, roč. 9, č. 7, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí - příroda - fauna - kočka divoká – výskyt 
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7)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kolem silnic padly stovky stromů : silničáři pokáceli suché a nemocné kusy / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 43 (20.2.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - silnice - aleje - stromy - usychání - kácení - výsadba 
 

8)  JM 
Sněhová kalamita zaskočila řidiče / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 8 (16.2.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - sníh - sněhová kalamita - doprava - omezení 
 

9)  JM 
Netopýr severní u nás zimuje letos poprvé / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 9 (23.2.2009), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - zoologie - netopýři - netopýr severní - výskyt 
 

10)  VSM 
Na talíř se vrátí mišpule či durancie / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,     
č. 50 (28.2.2009), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. V Podyjí poroste více mišpulí. Znojemské noviny. 27.2.2009, roč. 7, č. 9, s. 3.  
EIS. V Podyjí obnoví sady.Znojemsko. 24.2.2009, roč. 19, č. 8, s. 1, 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - Národní park Podyjí - příroda - flóra - staré - ovocné - dřeviny - výskyt - 
mapování - záchrana 
 

11)  SMOLA,  Vojtěch 
Čtyřkolky rozrývají Podyjí / Vojtěch Smola : přírodu pustoší jezdci na čtyřkolkách. Ničí i úrodu. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 53 (4.3.2009), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Pozor, jede čtyřkolka. Mladá fronta dnes. 4.3.2009, roč. 20, č. 53, s. 3, Jižní Morava. 
EISENBRUK, Jiří. Těšetická pole ničí neznámí vandalové. Znojemsko. 24.2.2009, roč. 19, č. 8, s. 1. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - Národní park Podyjí - příroda - ničení - čtyřkolky 
 

12)  SMOLA,  Vojtěch 
Velká voda, a hráz pořád nikde : jihomoravské toky zaplnila voda z tajícího sněhu, někde se už blíží třetí 
povodňový stupeň / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 55 
(6.3.2009), s. 1, 3, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Podhradí je znovu ve stavu ohrožení. Rovnost-Znojemský deník. 6.3.2009, roč. 20,       
č. 55, s. 1. 
VOJTEK, Milan, LIDMILA, Ivan. Dyje začala v pátek po poledni klesat. Právo. 7.3.2009, roč. 19, č. 56,  
s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - povodně - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - rozvodnění - ochrana - 
protipovodňová ochrana - opatření - plánování 
 

13)  VSM 
Na kopec už čtyřkolky nesmí / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 60 
(12.3.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
GRD. Načeratický kopec chrání závory. Rovnost-Znojemský deník. 17.3.2009, roč. 20, č. 64, s. 3.  
EISENBRUK, Jiří. Načeratický kopec je přírodní unikát, čtyřkolky tady budou mít brzy utrum. 
Znojemsko. 10.3.2009, roč. 19, č. 10, s. 3. 
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Znojmo-oblast (Česko) - příroda - parky - Národní park Podyjí - Načeratický kopec - ničení - čtyřkolky - 
zákaz 
 

14)  ŠIP 
Povodně na Znojemsku zažehnány / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 5 (12.3.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - záplavy - povodně - řeky - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) 
 

15)  JM 
Bobr se stěhuje na Znojemsko / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 12 (16.3.2009), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - fauna - bobr evropský - výskyt - rybníky - Týnský rybník 
 

16)  JM 
Na Načeratickém kopci by měl být pořádek / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 12 (16.3.2009), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - parky - Národní park Podyjí - Načeratický kopec - ničení - čtyřkolky - 
zákaz 
 

17)  JM 
Dyjákovice v sobotu: 24, 9 °C / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 16 (14.4.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - teploty - meteorologické - stanice - měření 
 

18)  TIK 
Zarýglovaný Načeratičák : kvůli kavylu Ivanovu, odpadové turistice i divokým jezdcům / TIK. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 19, č. 15 (15.4.2009), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - parky - Národní park Podyjí - Načeratický kopec - ničení - znečištění 
- závory - umístění 
 

19)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Na Šobesu žije jedovatý pavouk : vzácný stepník je téměř nevystopovatelný / Ľuba Peterková. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 19, č. 17 (28.4.2009), s. 1 

dtto: 
TIK. Je toxicita pavouka na Šobesu opravdu tak nebezpečná? Znojemsko. 28.4.2009, roč. 19, č. 17, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - fauna - pavouci - stepník moravský - výskyt - Národní park Podyjí - 
Šobes 
 

20)  SVAČINA,  Gracián  
Pozor na klíšťata! Nejhorší situace je u řeky Dyje / Gracián Svačina. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 18 
(5.5.2009), s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - klíšťata - výskyt - Dyje, řeka-oblast (Česko a Rakousko) 
 

21)  JM 
Čtyřkolky ničí chráněné území / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 20 (11.5.2009), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - ničení - čtyřkolky - zákaz - nerespektování 
 

22)  VACULOVÁ,  He lena 
Rybáři bojují s ptáky o ryby / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 120 (25.5.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - fauna - kormoráni - škody - ryby – lovení 
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23)  SMOLA,  Danie l  
Husici liščí se líbí jen na Znojemsku a v nádrži úpravny uranových rud / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 134 (10.6.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - fauna - ptáci - hnízdiči - husice liščí - výskyt - hnízdění 
 

24)  TR 
Kroupy na Znojemsku ničily nejen vinohrady / tr, EI. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 135 
(11.6.2009), s. 10. 

dtto: 
VSM. Znojemsko ničilo silné krupobití. Mladá fronta dnes. 11.6.2009, roč. 20, č. 135, s. 1, Jižní Morava. 
SMOLA, Vojtěch. Čtvrthodinové krupobití ničilo domy i úrodu. Mladá fronta dnes. 11.6.2009, roč. 20,   
č. 135, s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - bouřky - krupobití - vinohrady - úroda - škody - odstraňování 
 

25)  SMOLA,  Danie l  
Kroupy ničily přírodu i domy : asi půlhodinové krupobití totálně zničilo úrodu v části Znojemska, 
poničené jsou i domy v Krhovicích a okolí / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 135 (11.6.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Krupobití: Znojemsko sčítá desetimilionové škody. Rovnost-Znojemský deník. 
11.6.2009, roč. 20, č. 135, s. 3. 
SMOLA, Daniel. Ničivé krupobití zcela zdevastovalo úrodu. Znojemské noviny. 12.6.2009, roč. 7, č. 24, 
s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - bouřky - krupobití - úroda - domy - škody - odstraňování 
 

26)  TROJAN, Jan 
Petrův cech: Dyje a další řeky jsou bez ryb / Jan Trojan. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19,    
č. 141 (18.6.2009), s. 10. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - fauna - kormoráni - škody - ryby - lovení 
 

27)  ABÉ 
Bouřka přinesla kroupy / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 12 (12.6.2009), s. 4. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Ledová spoušť z nebes ničila všechno. Znojemsko. 16.6.2009, roč. 19, č. 24, s. 1, 2. 
HLOBILOVÁ, Iveta. Borotický starosta úřadoval po krupobití za volantem nakladače. Znojemsko. 
16.6.2009, roč. 19, č. 24, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - bouřky - krupobití - úroda - domy - škody - odstraňování 
 

28)  JAK 
Voda je vhodná ke koupání / jak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 143 
(20.6.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - koupaliště - přehrady - voda - nejvyšší - kvalita - kontrola - 
Krajská hygienická stanice 
 

29)  CHAF 
Po půlnoci přišla apokalypsa / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 25 (15.6.2009), s. 1. 

dtto: 
JM. Kroupy zničily úrodu, škody jdou do desítek milionů. Znojemský týden. 15.6.2009, roč. 9, č. 25, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - bouřky - krupobití - úroda - domy - škody - odstraňování 
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30)  DŘEVOJAN, Zbyšek 
Nad Jevišovickem kroužilo tornádo / Zbyšek Dřevojan. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 25 (15.6.2009), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - Jevišovicko - příroda - bouřky - tornáda - výskyt 
 

31)  MCH 
Návštěvníky Podyjí vítají nové panely / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 146 (24.6.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - parky - Národní park Podyjí (Česko) - informační panely - instalace 
 

32)  MCH 
Dyje dosáhla prvního stupně pohotovosti / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 150 (29.6.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - katastrofy - povodně - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - 
rozvodnění - povodňová aktivita - pohotovost - 1. stupeň 
 

33)  VHA 
Strach z vody a čekání na hráze / vha, vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,    
č. 151 (30.6.2009), s. 3, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - katastrofy - povodně - hráze - 
stavba - protipovodňová ochrana 
 

34)  EK 
Déšť zatopil sklepy. A pršet má dál / ek. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 152 
(1.7.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - bouřky - řeky - hladina - zvyšování 
 

35)  MOŠTĚK,  Mart in  
Tři roky po záplavě: hráze jen na papíře : dlouhá úřední řízení a spory o pozemky / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 152 (1.7.2009), s. 3. 

dtto: 
BE. Čtyři podpisy brzdí stavbu protipovodňových hrází. Znojemský týden. 7.7.2009, roč. 9, č. 28, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - povodně - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - rozvodnění - ochrana - 
protipovodňová ochrana - hráze - opatření - plánování 
 

36)  LID 
Na Znojemsku bdělost na dvou místech, Vysočině škodilo hlavně bláto / lid, ČTK. -- In: Právo. -- ISSN 
1211-2119. -- Roč. 19, č. 153 (2.7.2009), s. 10 

dtto: 
DAK. Dyje je stále na prvním stupni. Rovnost-Znojemský deník. 2.7.2009, roč. 20, č. 153, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - povodně - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - rozvodnění - ochrana - 
protipovodňová ochrana - hráze - opatření – plánování 
 

37)  SMOLA,  Vojtěch 
Z Podyjí musí pryč tisíce jehličnanů / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 156 (7.7.2009), s. 1, 3, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Napravujeme nevhodné zásahy lidí. Mladá fronta dnes. 7.7.2009, roč. 20, č. 156, s. 3, 
Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - příroda - jehličnaté - lesy - kácení - těžba dřeva - Městská 
zeleň Znojmo 
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38)  SMOLA,  Danie l  
Vranovsko čekalo velkou půlnoční bouři / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 157 (8.7.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko (Česko) - příroda - počasí - bouřky - očekávání - povodně - ohrožení 
 

39)  SMOLA,  Danie l  
Velká voda omezí napoleonskou bitvu : velká voda zvedla na Znojemsku hladinu Dyje na druhý povodňový 
stupeň, zásadní škody nezpůsobila / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 158 (9.7.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
VSM. HUM. Hladina Dyje se zvedla, nádrže mají rezervu. Mladá fronta dnes. 9.7.2009, roč. 20, č. 158, 
s. 1, Jižní Morava. 
JM. V Podhradí vyhlásili druhý stupeň povodňové aktivity. Znojemský týden. 13.7.2009, roč. 9, č. 29,    
s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - deště - povodně - kulturní - programy - omezení 
 

40)  SMO 
Hladina Dyje klesá, platí stav bdělosti / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 159 (10.7.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - povodně - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - rozvodnění - hladina - 
pokles 
 

41)  KRAINER,  Jakub 
Horší než povodeň je běžný denní režim na Dyji / Jakub Krainer. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 159 (10.7.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - parky - Národní park Podyjí (Česko) - Správa Národního parku Podyjí 
- osobnosti - ředitelé - Rothröckl, Tomáš - rozhovory 
 

42)  CHAF 
Ve Slatině řádila velká voda / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 27 (29.6.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - katastrofy - povodně - bouřky - Dyje, řeka (Česko a 
Rakousko) - rozvodnění 
 

43)  EIS 
Vandalismus na mašovické střelnici / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 26 (30.6.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - Národní park Podyjí - stromky - ničení - čtyřkolky – vandalismus 
 

44)  MCH 
Velká voda omezuje turistiku v Podyjí / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 162 (14.7.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - Národní park Podyjí - turistické trasy - omezení - řeky - hladiny - 
zvýšení 
 

45)  MOŠTĚK,  Mart in  
Déšť zničil silnici u Knínic : až osmdesát milimetrů srážek za půl hodiny spadlo ve středu večer             
na Miroslavsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 165 
(17.7.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Miroslavsko (Česko) - příroda - počasí - přívalové - deště - škody - odklízení 
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46)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Podyjí usiluje o prestižní ocenění : expert Rady Evropy posuzoval přímo v terénu možnosti prodloužení 
platnosti Evropského diplomu pro NP Podyjí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 167 (20.7.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí - Rada Evropy - ocenění - 
Evropské diplomy - platnost - prodloužení - experti - posouzení 
 

47)  MCH 
Národní park má přenosnou výstavu / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 170 (23.7.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - Národní park Podyjí - Správa Národního parku Podyjí - výstavní - 
mobilní - panely - zapůjčování 
 

48)  FIALOVÁ,  Barbora 
Co vzala voda? Na cestách 44 milionů : silničáři sečetli škody po přívalu deště z 15. července / Barbora 
Fialová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 173 (27.7.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - přívalové deště - silnice - škody - vyčíslení 
 

49)  KOS,  Jan 
Evropský den parků v Podyjí / Jan Kos. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj Národního parku 
Podyjí. -- Roč. 10, č. 1 (2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - parky - Národní park Podyjí - Evropský den parků - oslavy - 
doprovodné - akce 
 

50)  LAZÁREK, Petr  
Nové panely informačního systému / Petr Lazárek. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj 
Národního parku Podyjí. -- Roč. 10, č. 1 (2009), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - parky - Národní park Podyjí - informační - panely - umístění - 
Dobrovolný svazek znojemských vinařských obcí Daníž 
 

51)  JM 
Vodní pohroma se vrátila / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 28 (7.7.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Čtyři proti radnici a voda proti všem. Znojemsko. 8.7.2009, roč. 19, č. 27, s. 1, 2. 
EIS. Nejvíce problémů dělají ti, kteří mají prodat nejméně. Znojemsko. 8.7.2009, roč. 19, č. 27, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - katastrofy - povodně - provizorní - hráze – vybudování 
 

52)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Dyje má svoji první letošní oběť : patnáctiletý chlapec, který se topil pod splavem u Tasovic, svým 
zraněním podlehl / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,      
č. 174 (28.7.2009), s. 1. 

dtto: 
KOP. Dyje v Tasovicích si vyžádala lidský život. Znojemský týden. 27.7.2009, roč. 9, č. 31, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - vodstvo - řeky - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - utonutí - statistiky 
 

53)  KOP 
Koupání v přírodních vodách je i nadále bezpečné / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 30 (20.7.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - koupaliště - přehrady - voda - kvalita - kontrola - Krajská 
hygienická stanice 
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54)  BE 
Expert Rady Evropy prověřuje diplom pro NP Podyjí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 30 (20.7.2009), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - parky - Národní park Podyjí - Evropský diplom - držitelé - Rada 
Evropy - experti - návštěvy 
 

55)  MCH 
Aktivita klíšťat bude klesat / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,     
č. 178 (1.7.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - klíšťata - výskyt - aktivita - pokles 
 

56)  DAK 
Nejteplejší voda je ve Vémyslicích / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 178 (1.7.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - koupaliště - voda - kvalita - teplota - Krajská hygienická 
stanice 
 

57)  EISENBRUK,  Jiř í  
V Podyjí padnou tisíce stromů / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 29 (21.7.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - příroda - jehličnaté - lesy - kácení - těžba dřeva - Městská 
zeleň Znojmo 
 

58)  JANÍČKOVÁ,  A lžběta 
Dvoumetrová Žofka je užovka : na téměř dvoumetrového hada můžete narazit v Podyjí / Alžběta 
Janíčková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 28 (14.7.2009), s. 1, 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - příroda - fauna - užovky - Národní park Podyjí (Česko) - výskyt 
 

59)  EISENBRUK,  Jiř í  
Suché jaro vystřídalo deštivé léto / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 28 (14.7.2009), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - historie - statistiky - srovnání 
 

60)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Milionové škody: škola bez střechy : prudká bouřka, která se prohnala Znojemskem v noci z neděle       
na pondělí, polámala desítky stromů u silnic / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 180 (4.8.2009), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - bouře - větry - deště – škody 
 

61)  JM 
Rekord letošního léta: V Kuchařovicích naměřili 33, 7 °C / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 31 (27.7.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - teploty - meteorologické - stanice - měření - rekordy 
 

62)  PRAK,  Vác lav  
Povodňové vlny trápí Podyjí : v Národním parku Podyjí na Znojemsku mají povodně až čtyřikrát denně, 
díky vodní elektrárně / Václav Prak. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 188 
(13.8.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - katastrofy - povodňové vlny - Národní park Podyjí - 
ohrožení - elektrárny 
 

63)  BE 
V Podyjí vykvetl vzácný černýš hřebenitý / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 32 (3.8.2009), s. 9. 
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Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - příroda - flóra - vzácné -rostliny - černýš hřebenitý - výskyt 
 

64)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Ekoinfocentrum v národním parku radí, jak na eko problémy / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 192 (18.8.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - ochrana - Národní park Podyjí - ekoinfocentra - ekoporadenství 
 

65)  JM 
Vichřice lámala střechy i stromy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 33 (10.8.2009), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - bouře - vichřice - škody - odstranění 
 

66)  SMO 
Voda v nádržích je stále ke koupání / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 201 (28.8.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - koupaliště - přehrady - voda - kvalita - kontroly - Krajská 
hygienická stanice 
 

67)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojemsko osídlil malý jedovatý pavouk : v přírodě Znojemska se poslední dobou daří pavouku zápřednici 
jedovaté i dalšímu hmyzu / Dalibor Krutiš, Hana Jakubcová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 211 (9.9.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - hmyz - přistěhovalci - zápřednice jedovatá - křižák pruhovaný - 
páchník hnědý - harmonia axyridis - rozšíření 
 

68)  JANÍČKOVÁ,  A lžběta 
Nech brouka žít / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 36 (8.9.2009), s. 1, 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - brouci - páchník hnědý - nálezy - Národní park Podyjí 
 

69)  KOP 
Tomáš Rothröckl: Jednáme s každým vlastníkem / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 39 (21.9.2009), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - parky - Národní park Podyjí - osobnosti - ředitelé - Rothröckl, Tomáš 
- rozhovory - pozemky - prodej 
 

70)  SK 
Znojemsko kraj vltavínů / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 41 (5.10.2009), s. 6. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - geologie - vltavíny - nálezy 
 

71)  SMOLA,  Danie l  
Rekordní vedro: středečních 28 °C : rtuť teploměru zlomila přes čtyřicet let starý rekord, vylezla 
skoro na 28°C / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 41 (9.10.2009), 
s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - teploty - meteorologické - stanice - měření - rekordy 
 

72)  KOP 
Sucho pokračuje, požáry zatím nehrozí / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 42 (12.10.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - sucha 
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73)  VHA 
Zmizeli netopýři i koniklec : ministerstvo rozhodlo, že přestane chránit některé cenné přírodní lokality  
v Jihomoravském kraji / vha. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 241 
(15.10.2009), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
VACULOVÁ, Helena. Obce: chránit nepotřebujeme. Mladá fronta dnes. 15.10.2009, roč. 20, č. 241, s. 2, 
Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - lokality - ochrana - Natura 2000 - přehodnocení - 
vyřazení - zařazení 
 

74)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Svazek obcí se chce bránit parku : na Znojemsku vzniká Sdružení obcí Národního parku Podyjí / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 242 (16.10.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Národní park Podyjí - příroda - ochrana - obce - Sdružení obcí Národního parku 
Podyjí - Správa Národního parku Podyjí - problémy - řešení - komunikace 
 

75)  SMOLA,  Danie l  
Rekordní vedro: včerejších 28 stupňů C : rtuť teploměru zlomila přes čtyřicet let starý rekord, vylezla 
skoro na 28 stupňů C / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,  
č. 235 (8.10.2009), s. 1. 

dtto: 
ČTVRTEČKOVÁ, Helena - NOBILISOVÁ, Marija. Před prvními mrazy přišlo ještě léto. Rovnost-
Znojemský deník. 8.10.2009, roč. 20, č. 235. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - výkyvy - rekordy 
 

76)  EIS 
Padl říjnový teplotní rekord / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 41 (13.10.2009), s. 1. 
 Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - teploty - meteorologické - stanice - měření - teplotní – 
rekordy 
 

77)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Rybník Šimperák je už bez ryb : malý soukromý rybník Jejkal či Šimperák, ale také největší rybník      
na Znojemsku, Zámecký rybník v Jaroslavicích, začínají vydávat čerstvé ryby / Dalibor Krutiš. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 43 (23.10.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - rybníky - Zámecký rybník - Jejkal - Šimperák - výlovy 
 

78)  VZPOMÍNKY 
Vzpomínky a úvahy Bruno Kaukal, Mnichov : Devět mlýnů (díl 1.). -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 46 (9.11.2009), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - krajina - řeky - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - mlýny - Devět mlýnů - 
historie 
 

79)  RZT 
Devět mlýnů v Podyjí je již legenda / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 46 (9.11.2009), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - krajina - řeky - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - mlýny - Devět mlýnů - 
historie 
 

80)  KAUKAL,  Bruno  
Zemský mlýn, první z devíti mlýnů : Devět mlýnů (díl 2.) / Bruno Kaukal. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 47 (16.11.2009), s. 13. 
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Znojmo-oblast (Česko) - příroda - krajina - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - mlýny - Zemský mlýn - 
Devět mlýnů – historie 
 

81)  KAUKAL,  Bruno  
Weithoferův mlýn - zvaný pekárna : Devět mlýnů (díl 3.) / Bruno Kaukal. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 48 (23.11.2009), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - krajina - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - mlýny - Weithoferův mlýn - 
Devět mlýnů - historie 
 

82)  KLEJDUS,  Ju l ius,  1953- 
Kalousi ušatí už obsadili svá shromaždiště / Julius Klejdus. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 285 (8.12.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - fauna - kalous ušatý - zimoviště 
 

83)  KAUKAL,  Bruno  
Hospoda Krieg u Šobesu : Devět mlýnů (díl 4.)./ Bruno Kaukal -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 49 (30.11.2009), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - krajina - Šobes - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - hospody - hospoda 
Krieg - Devět mlýnů - historie 
 

84)  KAUKAL,  Bruno  
Gruberův mlýn a hotel : Devět mlýnů (díl 5.) / Bruno Kaukal. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - krajina - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - hotely - Hotel Gruber - 
Gruberův mlýn - Devět mlýnů - historie 
 

85)  KAUKAL,  Bruno  
Poslední mlýny před Trauznicemi začínají Papírnou : devět mlýnů (díl 6.) / Bruno Kaukal. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - krajina - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - Papírna - Devět mlýnů - 
historie 
 

86)  EIS 
V září bylo teplo jako v roce 1982 / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 50 (15.12.2009), s. 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - meteorologie - teploty - statistiky 
 

87)  VSM 
Ochranáři z Podyjí: Vysaďme do polí stromy / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 11 (14.1.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - pole - stromy - dřeviny - výsadba - Správa Národního parku Podyjí 
 

88)  JM 
Byla kalamita, i když sněhu moc nenapadlo / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 1 (28.12.2009), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - sníh - kalamita - problémy 
 

89)  JM 
Poradní sbor bude řešit sporné případy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 1 (28.12.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) - příroda - ochrana - poradní sbor - vznik - Rada 
Národního parku Podyjí 
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90)  ZD 
Trauznice, poslední mlýn na Dyji před Znojmem : Devět mlýnů (díl 7.) / zd. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 1 (28.12.2009), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - krajina - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - Trauznické údolí - 
Trauznický mlýn - Devět mlýnů - historie 
 

91)  JABLONICKÝ,  Ct ibor  
Národní park Podyjí a hrad Hardegg / Ctibor Jablonický. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 1 
(2009), č. 9, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - příroda - Národní park Podyjí - historické - památky - hrady - 
Hardegg (Rakousko) - výlety 
 
 
 

Životn í  p rostřed í :  
 
 

92)  MOŠTĚK,  Mart in  
Odpad nikdo nechce, firmy plní sklady / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 25 (30.1.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - odpady - výkup - odbyt - pokles 
 

93)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Školáci sbírají odpad, s odbytem je potíž : děti ze základních škol sbírají staré žehličky, baterie            
i plastová víčka. Odbyt nasbíraného odpadu se ale začíná komplikovat / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 32 (7.2.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - školáci - sběr - odbyt – problémy 
 

94)  DOMS 
Města bojují s holuby / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 7 (9.2.2009), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - znečišťování - holubi - trus - opatření 
 

95)  MOŠTĚK,  Mart in  
Starostové: Uklízet chodníky je drahé : zákon uloží obcím povinnost obstarat v zimě údržbu chodníků / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 44 (21.2.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - chodníky - údržba - povinnost - městské úřady - zákony - 
příprava 
 

96)  MOŠTĚK,  Mart in  
Města chystají další sběrné dvory : Méně černých skládek si slibují Jevišovičtí od sběrného dvora / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 77 (1.4.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - odpady - sběrné dvory - zřizování - černé skládky - úbytek 
 

97)  SMOLA,  Vojtěch 
Dotace odlehčí skládkám odpadů / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 84 (9.4.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
JM. Na skládku přišlo z unie 77 milionů. Znojemský týden. 6.4.2009, roč. 9, č. 15, s. 5. 
VOJTEK, Milan. Kuchařovickou skládku čeká rekultivace. Právo. 16.4.2009, roč. 19, č. 89, s. 12. 
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Znojmo-oblast (Česko) - Kuchařovice (Česko) - Únanov - životní prostředí - komunální odpad - skládky - 
rekultivace - dotace - Evropská unie 
 

98)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Odpad ze zahrádek shoří na čarodějnice : obce regionu se stále potýkají s černými skládkami / Monika 
Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 96 (24.4.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - černé skládky - pokles 
 

99)  ŠIP 
Zrekultivuje se skládka a vybuduje kompostárna / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 7 (9.4.2009), 
s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - Únanov (Znojmo, Česko) - životní prostředí - 
skládky - rekultivace - kompostárny - vybudování 
 

100)  ŠIPOŠOVÁ,  Denisa  
Počet černých skládek klesá / Denisa Šipošová. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 21 (26.5.2009), s. 1 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - černé skládky - počet - snížení - statistiky 
 

101)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Platba za odpady: zbývají dva týdny : poslední dva týdny mají lidé ve Znojmě a dalších městech             
na zaplacení poplatku za odpad za letošní rok / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 7, č. 24 (12.6.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - odpady - poplatky - zaplacení - dluhy - vymáhání - exekuce 
 

102)  VACULOVÁ,  He lena 
Na firmy padly ekologické pokuty : Baufeld či Agrodružstvo Jevišovice mají zaplatit kolem čtvrt milionu 
korun / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 155 (4.7.2009),     
s. 1, 2, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - ekologie - firmy - pokuty - Česká 
inspekce životního prostředí 
 

103)  JM 
Černým skládkám by mohlo odzvonit / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 29 (13.7.2009), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - černé skládky - odstraňování - řešení 
 

104)  MOŠTĚK,  Mart in  
Radní vyzvou lidi: Uklízejte chodníky : více práce i výdajů čeká radnice na Znojemsku kvůli povinnosti 
uklízet v zimě chodníky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 244 (19.10.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - obecní - chodníky - zimní údržba - městské úřady - zajištění 
 

105)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Ne všechny chodníky se dočkaly úklidu : některé chodníky ve Znojmě zůstaly ještě dva dny po sněžení 
neodhrnuté / Sylva Pavlačková, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 297 (22.12.2009), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - obecní - chodníky - zimní údržba - městské úřady - zajištění 
- nedostatky 
 

106)  EISENBRUK,  Jiř í  
Město musí být čisté ve lhůtě dvanácti hodin / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 51 
(22.12.2009), s. 2. 
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Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - obecní - chodníky - zimní údržba - městské úřady - zajištění 
 
 
 

Děj iny: 
 
 

107)  STŘECHA,  František 
Přehled událostí v roce 2008 na Znojemsku / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 2 (5.1.2009), s. 4. 

pokračování:  
Znojemský týden. 12.1.2009, roč. 9, č. 3, s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - významné - události - přehledy - 2008 
 

108)  STLBA 
Kalendárium / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 
9, č. 2 (5.1.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Mendel, Johann Gregor, 1822-1884 - Hlaváček, Libor - 
Pock, Alexander - životopisy 
 

109)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 3 
(12.1.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Seume, Johann Gottfried - Seume, Jan Bohumír - Veselý, 
Bedřich - Rudolecký, Josef, 1880-1963 - Jaroš, Jiří - životopisy 
 

110)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 4 
(19.1.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Pokorný, Karel - Bauer-Martinkovský, František - Hampapa, 
Felix - životopisy 
 

111)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 5 
(26.1.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Košťál, Josef - Rivola, Jan František Josef - Trmač, 
Miloslav - Marušák, Karel - Kalina, Karel - životopisy 
 

112)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 6 
(2.2.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Bacher, Karl - Brabenec, Kamil - Kopal, Carl von - Nesibová-
Kyněrová, Kristýna - Smutný, Miloslav - Vildomec, František, 1878-1975 - životopisy 
 

113)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 7 
(9.2.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Pafka, Oskar, 1896-1949 - Palliardi, Jaroslav, 1861-1922 - 
Příbramský, František - Vaněčková, Vojtěška - Vocelka, František - Vondruška, Isidor - Feifalik, Julius, 
1833-1862 - životopisy 
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114)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 8 
(16.2.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Blahoslav, Jan - Čermák, Ctibor - Kaufman, Josef - Kotrba, 
Emil - Mayer, Jan Nepomuk Emanuel - Mrštík, Norbert - životopisy 
 

115)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 9 
(23.2.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Albrecht, Karel - Bobek, František - Krejčí, Jaroslav - 
Míša, Oldřich - Starý, Pavel - Vavrda, Jan - Veleba, Vilém, 1870-1956 - životopisy 
 

116)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 10 
(2.3.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Hlaváček, Libor - Hübner, Antonín - Jankovský, Hynek       
z Vlašimě - Jech, František - Rejšek, Radomil - Vystrčil, Josef - životopisy 
 

117)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 11 
(9.3.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Axmann, Josef - Fischer, Jan Tomáš - Hofbauer, Klement 
Maria, svatý, 1751-1820 - Koukal, František - Kukla, Oldřich - Loveček, Zdeněk - životopisy 
 

118)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 12 
(16.3.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Krechler, Eduard - Postl, Karl Anton, 1793-1864 - Melkus, 
Rudolf, 1908-1941 - Stehlík, Antonín František - Pek, Albert - životopisy 
 

119)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 13 
(23.3.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Bauer, Michal - Bělíková, Anna - Brukl, Bedřich - Divíšek, 
Václav - Horák, Josef - Moučka, František - životopisy 
 

120)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 14 
(30.3.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Brauner, Bohumil - Lazar, Theodor - Neumann, Isidor - 
Roupec, Antonín - Vítek, Miroslav - Svoboda, Slavoj - životopisy 
 

121)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 15 
(6.4.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Vlček, Václav - Pilous, Jiří - Procházka, Jiří - Ševčík, 
Jindřich - Mareš, Josef - životopisy 
 

122)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN1213-5585. -- Roč. 9, č. 16 
(14.4.2009), s. 11. 
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Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Kauer, Ferdinand - Trnková, Jarmila - Pavelka, Ferdinand - 
Šula, Jaroslav – životopisy 
 

123)  TOF 
Lokalitu v Mašovicích jsme objevili náhodou / tof. -- In: Listy jižní Moravy. -- Č. 4 (2009), Roč. 2, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Mašovice (Znojmo, Česko) - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické - 
nálezy - Hedvika z Mašovic - osobnosti - archeologové - Čižmář, Zdeněk - rozhovory 
 

124)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 17 
(20.4.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Beránek, Jaroslav, 1938- - Dokulil, Jan - Dungl, Pavel - 
Grasel, Johann Georg, 1790-1818 - Grasel, Jan Jiří - Hrnčíř, Jan - biografie 
 

125)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 18 
(27.4.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Čapoun, Jiří - Stehlík, Alois - Urbánek, Karel - Havelka, 
Roman, 1877-1950 - Freytag z Čepirohu, Šebestian, zemř. 1585 - biografie 
 

126)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 19 
(4.5.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Běhan, František - Blumajer, Přemysl - Čáp, Jan - Čermák, 
Ctibor - Kristek, Lubo - Lukeš, Josef - Mayer, Jan Nepomuk Emanuel - Piwetz, Franz - biografie 
 

127)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 20 
(11.5.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Hladík, Jaroslav - Fiby, Heinrich - Kurdiovský, Jindřich, 
1949- - Rozmahel, Jakub - Stritzko, Arnošt - biografie 
 

128)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 21 
(18.5.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Auer, Josef, 1888-1961 - Bauerová, Zdeňka, 1953-1988 - 
Macák, Václav, 1945- - Spilka, Antonín, 1876-1948 - Tkaný, Vilém, 1835-1911 - biografie 
 

129)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 22 
(25.5.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Šuleřová, Libuše, 1947- - Fuka, Vladimír, 1920-1996 - 
Hammer, Bedřich, 1916-2003 - Trnka, Jakub, 1903-1965 - Vašta, Jaromír, 1931-1996 - Paukert, Jiří, 
1936- - Laky, Jindřich, 1956- - biografie 
 

130)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 9, č. 23 
(1.6.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Anděl, Jaroslav, 1949- - Axmann, Josef, 1891-1947 - 
Farský, Karel, 1885-1976 - Foerster, Karel, 1855-1921 - Jiral, Jakub, 1884-1963 - Krejčová, Božena, 
1928- - Svatoš, Ambrož Bohumil, 1913-2007 - Zinkl, Adolf Julius Leopold, 1871-1944 – biografie 
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131)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 24 
(8.6.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Meister, Richard, 1881-1964 - Schwarzová, Irena, 1932 - 
Stehlík, Alois, 1877-1945 - Stloukal, Rudolf, 1888-1957 - Strniště, Jindřich, 1860-1914 - Veleba, Vilém, 
1870-1956 - Vondruška, Isidor, 1865-1944 - biografie 
 

132)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 25 
(15.6.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Francl, Jaroslav, 1906-1990 - Fučík, Bohumil, 1920-1981 - 
Havelka, Roman, 1877-1950 - Kunc, Karel, 1941- - Matějů, Adolf, 1893-1942 - Opálka, Adolf, 1915-1942 
- Polesný, Karel, 1880-1971 - biografie 
 

133)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 26 
(22.6.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Kočí, František, 1800-1880 - Lněnička, Ladislav, 1895-1965 
- Marušák, Karel, 1884-1970 - Sikora, Alois, 1943- - Urbánková, Marie, 1887-1973 - Willenberger, Jan, 
1571-1613 - biografie 
 

134)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 27 
(29.6.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Bláha, Bohuslav, 1911-1983 - Dokulil, Miloš, 1912-2002 - 
Kindler, Jan - Lepař, Jan, 1827-1902 - Michl, Josef, 1918- - Novák, Josef, 1913-1982 - Zvěřina, Eduard 
- biografie 
 

135)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 28 
(7.7.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Bartoš, Jindřich, 1955- - Bacher, Karl, 1884-1954 - Mach, 
Karel - Mayer, Max, 1845-1928 - Pospíchal, Karel Alexander, 1913-2006 - Vacek, Pavel, 1905-1973 - Vlk, 
Jan, 1822-1896 - biografie 
 

136)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 29 
(13.7.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Nather, Karel, 1896-1982 - 
Novák, Vítězslav, 1870-1949 - Opočenský, Josef, 1814-1870 - Tunka, Václav, 1874-1918 - biografie 
 

137)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 30 
(20.7.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Adam, Ivan, 1956- - Brosch, Anton, 1819-1902 - Černý, 
Karel, 1912-1996 - Hončík, Ambrož Václav, 1791-1879 - Horák, Josef, 1898-1976 - Mansfeldová, Alena, 
1942- - biografie 
 

138)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 31 
(27.7.2009), s. 11. 
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Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Adámek, Zdeněk, 1940- - Maixner, Zdeněk, 1957- - 
Müllner, Laurenz, 1848-1911 - Pečírka, Josef, 1818-1870 - Slezáček, Vladimír, 1940- - Šťastný, 
Břetislav, 1874-1936 - biografie 
 

139)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 32 
(3.8.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Hrda, Jan - Maulbertsch, František Antonín - Nehněvajsa, 
Jiří - Obrdlík, Rostislav - Rubeš, Daniel, 1974- - biografie 
 

140)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 33 
(10.8.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Adamec, Přemysl - Bartušek, Stanislav - Conrat, Josef - 
Jahn, Jan, 1750-1816 - Kaufmann, Josef - Souches, Jean Louis Raduit de - Svoboda, Jiří, 1943- - 
Žampová, Lenka, 1973- - biografie 
 

141)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 34 
(17.8.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Dostál, Bořivoj - Haase, Johann - Hoffmann, Emil - 
Kopeček, František - Meduna, Ludvík - Pribytkov,Leonid - Raab, Miroslav - Vítek, Augustin - Waas, 
Josef - biografie 
 

142)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 35 
(24.8.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Auer, Pius - Fiala, Jan - Havlík, Lubomír - Hubatka, Zdeněk 
- Janda, František - Jandová, Hermína - Slavík, Bedřich - Staněk, Eduard - Stehlík, Antonín František - 
Volf, Jan - Vyhnálek, Jindřich - biografie 
 

143)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 36 
(31.8.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Tunka, Václav, 1874-1918 - Šplíchalová, Olga - Royt, Václav 
- Lederer, Max - Kudláček, Jan - Horký, Karel - Bartošková, Zdena - Zerzánek, Karel - Foetterle, Franz 
- Kosmák, Václav - Gödel, Karel, 1870-1948 - biografie 
 

144)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 37 
(7.9.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Černovský, Karel - Dostál, František - Doubravius, Jan - 
Konrád II. Ota, český kníže, moravský markrabě, ca 1140-1191 - Kübeck, Karel Bedřich - Stehlík, 
Antonín - Sudík, Karel - Štěpánek, Zdeněk - Trojan, Bohumil - biografie 
 

145)  ZD 
Čeští Němci nesmiřitelně proti Čechům / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 37 (7.9.2009), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - vojenství - osobnosti - Woidich, Franz - Österreicher, Karl - Hotzy, 
Theodor - Jaroš, Jiří - Opálka, Adolf, 1915-1942 - Mareš, Josef - Košťál, Josef - vyznamenání 
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146)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 38 
(14.9.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Chlup, Otmar - Drlík, Vratislav, 1886-1955 - Filla, Richard - 
Kafka, Bohuš - Klabusay, Lambért - Peřinka, František Václav - Kozelský, David - Nekvasilová, Zdena - 
Ronovský, František - Vaněčková, Vojtěška - Vaněk, František - biografie 
 

147)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 39 
(21.9.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Beinhauer, Radek - Paulitschke von Brügge - Pejskar, Josef 
- Perek, Václav - biografie 
 

148)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 40 
(29.9.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Coufal, František - Dostálek, Antonín - Hájek, František - 
Janků, Vlastimil - Kaplan, Řehoř - Kemendinger, Karl - Marák, Stanislav - Munka, Jožka - Šmídek, Karel - 
biografie 
 

149)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 41 
(5.10.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Cink, Míla - Hansal, Martin Ludvík, 1823-1885 - Kopeček, 
František - Němeček, Karel - Stritzko, Arnošt - Vicena, František - biografie 
 

150)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 42 
(12.10.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Bělík, Vratislav - Czerný, Ludwig - Domínek, Jan - Doré, 
Josef, 1805-1878 - Geisslern, Ferdinand - Jirák, František - Lahofer, Jan - Mareš, Josef - Mrázek, P. 
Albert - Nevoral, Petr - Puklová, Miriam - Raufer, Michael - Směšný, Bohuslav - biografie 
 

151)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 43 
(19.10.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Bergmann, Josef - Brém, Karel - Černoch, Otakar - Fiby, 
Jindřich - Gödel, Karel, 1870-1948 - Krakovský-Libštejnský z Kolovrat, Zdeněk - Kryl, Karel - Pek, 
Albert - Pokorný, Karel - Rottmayer, Jan František Michal - Šípek, Zdeněk - Trnková, Jarmila - Vašta, 
Bohumír - biografie 
 

152)  BE 
Znojemsko před dvaceti lety ...jak to bylo? : 1. díl / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 43 (19.10.2009), s. 13. 

dtto: 
BE. Znojemsko před dvaceti lety ...jak to bylo? (2. díl). Znojemský týden. 26.10.2009, roč. 9, 
č. 44, s. 4. 
BE. Znojemsko před dvaceti lety ...jak to bylo? (3. díl). Znojemský týden. 2.11.2009, roč. 9, č. 45, s. 13. 
Znojemsko před dvaceti lety ...jak to bylo? (4. díl). Znojemský týden. 9.11.2009, roč. 9, č. 46, s. 13. 
HORÁK, Bohuslav. Znojemsko před dvaceti lety ...jak to bylo? (5. díl). Znojemský týden. 16.11.2009, roč. 
9, č. 47, s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - Sametová revoluce, 1989 - 17. listopad 1989 - vzpomínky - historie 
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153)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 44 
(26.10.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Adámek, Zdeněk - Brunclík, Pavel - Košťál, Josef - 
Nekvasil, Karel - Pospíšil, František - Renett, Josef - Süsser, František Václav - Štědroň, Bohumír - 
Willenberger, Jan - biografie 
 

154)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 45 
(2.11.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Adámek, Zdeněk - Brunner, Armin - Daněk, Jan - Kramert, 
Klemens - Machain, Emil - biografie 
 

155)  MORAVEC,  Josef 
Z historie Sametové revoluce : jak šel čas na Znojemsku po listopadových událostech 1989 / Josef 
Moravec. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 20 (3.11.2009), s. 3. 

pokračování: 
Znojemské listy. 20.11.2009, roč. 18, č. 21, s. 2. 
Znojemské listy. 3.12.2009, roč. 18, č. 22, s. 2. 
Znojemské listy. 17.12.2009, roč. 18, č. 23, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - 1989 - Sametová revoluce, 1989 - historie - události - vzpomínky 
 

156)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 46 
(9.11.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Mittner, Emanuel Just - Obrdlík, Rostislav - Pospischil, 
Karl - biografie 
 

157)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 47 
(16.11.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Dvořák, Stanislav - Fiala, Jan - Galasek, Ludwik - Koudelka, 
Alois - Krechler, Eduard - Lederer, Hugo - Pospíšil, František - Roháček, František - Ronovský, František 
- Řiháček, Karel - Veselý, Karel - biografie 
 

158)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 48 
(23.11.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Čekanová, Inka - König, Raphael - Koval, Ivan - Pospíšil, 
František - biografie 
 

159)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 49 
(30.11.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Bencová, Jarmila - Fukal, Rudolf - Kracker, Jan Lukáš - 
Urbánek, František Augustin - biografie 
 

160)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 
(7.12.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Černý, Rudolf - Fiala, František - Lepař, Bohuš Pavel Alois - 
Paulitschke von Brügge - Řiháček, Karel – biografie 
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161)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 
(14.12.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Čáp, Jan - Burda, Matěj - Herzánová, Eliška - Nevrkla, Jan 
- Zemina, Otakar - biografie 
 

162)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 
(14.12.2009), s. IV, příl. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Grmela, Tomáš - Paprocki z Glogol, Bartolomiej - Pavlík, 
Josef - Zerzánek, Karel - biografie 
 

163)  ROČENKA 
Ročenka. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 52 (31.12.2009), s. 2-8 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - významné - události - 2009 - přehledy 
 

164)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 1 
(28.12.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Foerster, Josef, 1804-1892 - Waas, Josef - Zerzánek, 
Karel - Charlemont, Theodor, 1859-1938 - Konvalina, Blažej - biografie 
 

165)  JABLONICKÝ,  Ct ibor  
Via Amber - Jantarová cesta / Ctibor Jablonický. -- In: Suchohrdelskýzpravodaj. -- Roč. 1 (2009), č. 8, 
s. 5-6. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - Římané - římské - cesty - stezky - Římská cesta - Via Amber - 
Jantarová stezka 
 
 
 

Histor ické památky: 
 
 

166)  TREK 
Louku, ani bunkr, nikdo nechce / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 2 (13.1.2009), s. 3. 
Znojemsko - historické - památky - Loucký klášter - bunkry - prodej – neúspěch 
 

167)  MOŠTĚK,  Mart in  
Ve hře o nejhezčí památku je šest znojemských : šest z dvaceti nejlépe opravených památek pochází    
ze Znojemska a Krumlovska / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 31 (6.2.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Favoritem na nejlépe opravenou památku je kostel ve Višňovém. Znojemský týden. 9.2.2009, roč. 9, 
č. 7, s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - opravy - soutěže - nejlépe opravené památky – nominace 
 

168)  MCH 
Pořad ČT pomohl zchátralým památkám / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 38 (14.2.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - tvrze - opravy - zájem - Česká televize - 
televizní - pořady - natáčení - Památky na prodej 
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169)  MOŠTĚK,  Mart in  
Zámky: škrty na opravy : necelé dva miliony mají letos kasteláni na opravy a údržbu zámků na Vranovsku 
/ Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 10 (6.2.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - historické - památky - hrady - zámky - opravy - rekonstrukce - 
finance - snížení 
 

170)  SOUKUP,  V ladimír  
Bítov : kuriozní hrady/zámky / Vladimír Soukup, Tomáš Wehle. -- In: in-magazín Hospodářských novin. -- 
Roč. 8, č. 13 (1.4.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - turistická sezona - tipy - Bítov (Znojmo, Česko) - 
charakteristika 
 

171)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Den památek otevře třeba hladomornu : projít si barokní kapli ve Vranově nad Dyjí či prohlédnout si 
zříceninu Nový Hrádek nabízí dnes zcela zadarmo pracovníci vranovského zámku / Sylva Pavlačková. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 91 (18.4.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - zříceniny - Mezinárodní den památek 
 

172)  MOŠTĚK,  Mart in  
Do oprav kostelů půjdou miliony : kostely na Znojemsku dostanou na opravy dvanáct milionů / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 99 (28.4.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - kostely - rekonstrukce - opravy - dokončení - 
financování - norské - fondy 
 

173)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Zámky na Znojemsku: střídavě oblačno : z hradů a zámků, patřících městům, se začínají stávat klenoty / 
Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 114 (18.5.2009), 
s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - rekonstrukce - opravy 
 

174)  MIV 
Cornštejn rozšíří svou nabídku / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 128 (3.6.2009), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - Cornštejn - návštěvnické okruhy - rozšíření - 
financování - Evropské fondy 
 

175)  DAVID,  Petr  
Vranov a Podyjí / Petr David. -- In: Svět ženy. -- Roč. 8, č. 7 (2009), s. 58-60. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Podyjí (Česko) - historické - památky - pozvánky - turistika 
 

176)  ČTK 
Chloubou Bítova je zrestaurovaná Madona / čtk. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 147 
(25.6.2009), s. 17. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - historické - památky - hrady - Státní hrad Bítov (Znojmo, Česko) - 
sochy - Madona na půlměsíci - zrestaurování 
 

177)  MOŠTĚK,  Mart in  
Mlýn láká, bunkry mají slabou sezonu : méně lidí navštěvuje letos dříve oblíbené bunkry předválečného 
opevnění / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 157 
(8.7.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - bunkry - mlýny - návštěvnost - Technické muzeum v Brně 
(Brno, Česko) 
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178)  MOŠTĚK,  Mart in  
Do zámků se vrací návštěvníci : stejný nebo větší zájem než loni zatím evidují kasteláni 
nejvyhledávanějších památek na Vranovsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 178 (1.7.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - sezona - 
návštěvnost - nárůst 
 

179)  RUBEŠ,  Danie l ,  1974-  
Šlechtickou nemovitost lze najít snad v každé vesnici / Daniel Rubeš. -- In: Vedrovický zpravodaj. -- Č. 2 
(2009), s. 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - šlechtická - sídla - Pavlice (Znojmo, Česko) - Vranovská 
Ves (Znojmo, Česko) - Vedrovice (Znojmo, Česko) – Zálesí (Znojmo, Česko) 
 

180)  HOMOLA,  Miros lav  
Pití vína pomáhá sochám / Miroslav Homola. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 239 
(13.10.2009), s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - vinaři - patroni - sochy - Jan Nepomucký - opravy - 
fondy 
 

181)  MOŠTĚK,  Mart in  
Památky: opravy ale i ničivý požár : škody po požáru nebo vichřici, ale i první práce řemeslníků 
zaznamenaly letos některé z památek zapsaných v seznamech ohroženého kulturního dědictví / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 251 (27.10.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - ohrožené - historické - památky - seznamy - opravy 
 

182)  SK 
Smírčí kříže na Znojemsku / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 43 (19.10.2009), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - kamenné - kříže - smírčí kříže - historie - současnost 
 

183)  TAUŠOVÁ,  Zuzana 
Hradům a zámkům se daří. Navzdory krizi / Zuzana Taušová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 261 (9.11.2009), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - sezony - 2009 - 
návštěvnost - nárůst - statistiky 
 

184)  SK 
Smírčí kameny na Znojemsku / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 45 (2.11.2009), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - kamenné - kříže - smírčí kříže - historie - současnost 
 

185)  JABLONICKÝ,  Ct ibor  
Národní park Podyjí a hrad Hardegg / Ctibor Jablonický. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 1 
(2009), č. 9, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - příroda - Národní park Podyjí - historické - památky - hrady - 
Hardegg (Rakousko) - výlety 
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Veřejný ž i vot –  s tátn í  sp ráva:  
 
 

186)  FIALOVÁ,  Barbora 
Daňový protest: 36 obcí / Barbora Fialová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,     
č. 122 (27.5.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
NOBILISOVÁ, Marija. Obce bojují: chtějí dostat více peněz z daní. Rovnost-Znojemský deník. 
27.5.2009, roč. 20, č. 122, s. 1, 2. 
KLIČKA, Jan-ŠKAPÍKOVÁ, Šárka. Velká města z nás dělají žebráky, křičeli starostové menších obcí. 
Rovnost-Znojemský deník. 27.5.2009, roč. 20, č. 122, s. 10. 
SMOLA, Daniel. Malá města pozmění značky u vjezdu. Policie je ale varuje. Rovnost-Znojemský deník. 
26.5.2009, roč. 20, č. 121, s. 3. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - státní správa - obce - daňová - diskriminace - 
Sdružení místních samospráv - protesty 
 

187)  CHAF 
Menší obce a města chtějí finanční spravedlnost / chaf, mask. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 - Roč. 9, č. 23 (1.6.2009), s. 3. 

dtto: 
MASK. Obce chtějí více peněz. Zrcadlo. 29.5.2009, roč. 8, č. 11, s. 1. 
EIS, PKN. Až půl milionu pokuty za tabulku. Znojemsko. 2.6.2009, roč. 19, č. 22, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - státní správa - obce - daně - daňová - diskriminace - Sdružení 
místních samospráv - protesty 
 
 
 

Veřejný ž i vot –  m ístn í  sp ráva:  
 
 

188)  MRVA,  V last imi l  
Méně policistů v kancelářích znamená více policistů v terénu : plukovník JUDr. Mojmír Pavelka vedoucím 
odboru vnější služby / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 3 (20.1.2009), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - odbor vnější služby - vedoucí - policie - 
plukovníci - Pavelka, Mojmír - rozhovory 
 

189)  MOŠTĚK,  Mart in  
Domovy dostanou o miliony méně : stát zkrátil dotace zejména krajským zařízením / Martin Moštěk. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 21 (26.1.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - krajské - úřady - důchodci - domovy důchodců - 
dotace - zkrácení 
 

190)  JM 
Do Zlatého erbu jde Znojmo i Bezkov / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 5 (26.1.2009), s. 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - města - Znojmo (Česko) - Bezkov (Znojmo, 
Česko) - zviditelnění - internet - World Wide Web - soutěže - Zlatý erb - 11. ročník 
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191)  BE 
Mezi městysi jsou také Běhařovice a Oleksovice / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 18 (27.4.2009), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - městys - žádosti - Běhařovice (Znojmo, Česko) - 
Oleksovice (Znojmo, Česko) 
 

192)  GROSSMANN, David  
Politici znovu zveřejnili příjmy : už podruhé se lidé mohou dozvědět, jaké příjmy a dluhy mají politici, ale 
i třeba vedoucí odborů radnic, jejich tajemníci či šéfové příspěvkových organizací / David Grossmann, 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 153 (2.7.2009), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - politici - úředníci - příjmy - dluhy - 
zveřejnění 
 

193)  SPA 
Obce soutěží o titul Přátelská rodině / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 167 (20.7.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - soutěže - Obec přátelská rodině - přihlášky 
 

194)  MOŠTĚK,  Mart in  
Města se chystají otevřít datové schránky : první dopisy bez papírů si brzy začnou vyměňovat úředníci   
i na Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,        
č. 168 (21.7.2009), s. 3. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Rychlejší komunikace mezi úředníky. Znojemsko. 28.7.2009, roč. 19, č. 30, s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - občané - elektronická - komunikace - datové 
schránky - zavádění 
 

195)  JM 
Datové schránky budou pro úřady povinné / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 32 (3.8.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - občané - elektronická - komunikace - datové 
schránky - zavádění - povinnost 
 

196)  MM 
O titul soutěží tři starostové z regionu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 230 (2.10.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Suchohrdly u Znojma - Únanov - Bohutice (Znojmo, Česko) - veřejný život - 
místní správa - starostové - soutěže - Starosta roku - nadace Via - Poštovní spořitelna 
 

197)  RZT 
Založení Svazku obcí Národního parku Podyjí / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 39 (21.9.2009), s. 4. 

dtto: 
T. Obce nespokojené s parkem Podyjí zakládají Svazek. Znojemsko. 22.9.2009, roč. 19, č. 38, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - Národní park Podyjí - Svazek obcí Národního 
parku Podyjí - založení 
 

198)  SMOLA,  Vojtěch  
Obce se bouří proti parku Podyjí : Národní park diktuje podobu staveb, stěžují si starostové / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 238 (12.10.2009), s. 1, 2, Jižní 
Morava. 
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Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - Národní park Podyjí - Správa Národního parku 
Podyjí - kritika - Svazek obcí Národního parku Podyjí - založení 
 

199)  MOŠTĚK,  Mart in  
Města šetří, musí oželet 55 milionů : statisíce až miliony musí do konce roku ušetřit radnice měst         
na Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 240 
(14.10.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočty - krácení 
 

200)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kolem Dukovan by se mohlo žít líp : poslanci mají v rukou významné posílení rozpočtů obcí v pásmu kolem 
dukovanské elektrárny / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 247 (22.10.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Dukovany (Česko) - veřejný život - místní správa - obce - rozpočty - zvýšení - 
jaderný účet - jednání - hospodářský výbor - Sněmovna 
 

201)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Nemovitosti: dvakrát vyšší daň : takzvaný Janotův balíček přinese do obecních pokladen dvakrát více 
peněz za daně z nemovitostí / Dalibor Krutiš, Hana Jakubcová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 264 (12.11.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Třebíč-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - obecní pokladny - příjmy 
- daň z nemovitostí - navýšení 
 
 
 

Veřejný ž i vot –  po l i t i cké strany: 
 
 

202)  MOŠTĚK,  Mart in  
Začínají volby do Europarlamentu : ve dvě hodiny odpoledne se otevřou volební místnosti pro hlasování 
do Evropského parlamentu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 130 (5.6.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - volební - místnosti - otevření - 
Evropský parlament 
 

203)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Eurovolby první den: účast asi 13% : první den voleb kandidátů na post poslance Evropského parlamentu 
poznamenala na Znojemsku slabší účast voličů / Dalibor Krutiš, Petr Jeřábek. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 131 (6.6.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - Evropský parlament - volební - 
místnosti - otevření - voliči - účast 
 

204)  MOŠTĚK,  Mart in  
Železný ve volbách propadl : výsledky evropských voleb potěšily místní představitele všech čtyř 
rozhodujících stran / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 133 (9.6.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - Evropský parlament – výsledky 
 

205)  MM 
ODS má kandidáty do Sněmovny / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 139 (16.6.2009), s. 3. 
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Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - politické - strany - ODS - volby - Sněmovna – kandidáti 
 

206)  CHAF 
Volby na Znojemsku vyhrála ČSSD / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 25 (15.6.2009), s. 1, 2. 

dtto: 
Výsledky voleb do Evropského parlamentu na Znojemsku. 15.6.2009,roč. 9, č. 25, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - Evropský parlament - ČSSD - 
vítězství 
 

207)  MOŠTĚK,  Mart in  
Region může ve Sněmovně posílit : víc kandidátů na hranici zvolitelnosti ze Znojemska poslaly hlavní 
politické strany do podzimních předčasných voleb do Sněmovny / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 154 (3.7.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - politické - strany - předčasné - volby - Sněmovna - kandidáti 
 

208)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Vzpomínání na listopad: kytice i recese : obyvatelé Znojemska si pád totalitní moci připomněli 
happeningem, květinami i komunistickými transparenty / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 268 (18.11.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - politické - strany - listopad 1989 - 20. výročí - vzpomínkové - 
oslavy 
 
 
 

Veřejný ž i vot –  obyvate ls tvo : 
 
 

209)  BE 
Nejvíc se líbí Jakub a Kateřina / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 3 (12.1.2009), s. 6. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - děti - jména - přehled - oblíbenost 
 

210)  SMOLA,  Vojtěch  
Není práce. Máme ale čistý vzduch : v kvalitě života se regiony jihu Moravy výrazně liší / Vojtěch Smola. 
-- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 98 (27.4.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - životní úroveň - pracovní 
příležitosti - životní - prostředí 
 

211)  ZUNTYCH,  Ondřej 
Zblovice: na šest žen deset mužů : Která obec je nejmenší? Kde jsou lidé nejmladší a kde nejstarší? / 
Ondřej Zuntych. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 120 (25.5.2009),  
s. 1. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - statistiky - 2008 - zajímavosti 
 

212)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojemsko opustilo minimum cizinců : dobrovolného návratu využilo na Znojemsku osm občanů Mongolska 
/ Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 246 (21.10.2009), 
s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - legální pobyty - dobrovolné - návraty - projekty - 
podmínky 
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Po l i c i e: 
 
 

213)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Řidiči v kraji: druzí nejtrestanější : znojemští řidiči nasbírali již téměř osm tisíc trestných bodů / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 15 (19.1.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - dopravní - policie - Policie ČR - přestupky - trestné - body - nárůst - statistiky 
 

214)  MRVA,  V last imi l  
Méně policistů v kancelářích znamená více policistů v terénu : plukovník JUDr. Mojmír Pavelka vedoucím 
odboru vnější služby / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 3 (20.1.2009), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - odbor vnější služby - vedoucí - policie - 
plukovníci - Pavelka, Mojmír - rozhovory 
 

215)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Desítka lidí přišla o auto i peníze : podle znojemské policie vloni vzrostl počet nelegálně prodaných aut 
leasingových společností / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 20 (24.1.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - trestná - činnost - podvody - auta - neoprávněné - prodeje 
- nárůst 
 

216)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Zmlácenou ženu odvezla sanitka : desítky žen ze Znojemska se ročně stanou terčem fyzické či 
psychické agrese svého partnera / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 36 (12.2.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - domácí násilí 
 

217)  ŠIP 
Strážníci zadrželi rekordní počet hledaných osob / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 2 
(29.1.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - kriminalita - hledané osoby - zadržení - statistiky - 2008 
 

218)  DAK 
Policisté zjistili za tři dny sto přestupků / dak. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, 
č. 14 (3.4.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - přestupky - šetření - statistiky 
 

219)  JM 
Železniční přejezdy: 44 přestupků za dva dny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 15 (6.4.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - železniční - doprava - přejezdy - policie - kontroly - dopravní - přestupky 
 

220)  BE 
Nejvíc alkoholu z nezletilých tentokrát naměřili dívce / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 15 (6.4.2009), s. 2. 

dtto: 
ŠUF. Policie přistihla 26 mladistvých s alkoholem. Znojemsko. 7.4.2009, roč. 19, č. 14, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - diskotéky - bary - policie - Policie ČR - kontroly - 
mladiství - alkohol – zátahy 
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221)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Čarodějnice: alkohol a násilí : o Filipojakubské noci zaznamenali policisté tři trestné činy / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 102 (2.5.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - zásahy - slavnosti - 30. duben - 1. máj - akce 
- Filipojakubská noc 
 

222)  HUMPOLÍKOVÁ,  Dagmar 
Vrtulník vidí hazardujícím řidičům až do kabin / Dagmar Humpolíková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 20, č. 119 (23.5.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
HOMOLA, Miroslav. Pokuta pirátům přijde ze vzduchu. Právo. 28.5.2009, roč. 19, č. 123, s. 10. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - dopravní policie - dopravní přestupky -policejní - vrtulníky - 
využívání 
 

223)  ŠIP 
Počet přestupků rok od roku stoupá / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 10 (22.5.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Městská policie - Policie ČR - přestupky - nárůst - statistiky 
 

224)  MCH 
Amnestie na zbraně trvá do konce července / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 154 (3.7.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - zbraně - odevzdávání - registrace - amnestie 
 

225)  JM 
Kontrola v dopravě: 162 přestupků za 12 hodin / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 29 (13.7.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - přestupky - bezpečnostní - akce - výsledky - statistiky 
 

226)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Ze zahrad a dílen mizí nářadí za statisíce : policisty na Znojemsku zaměstnávají krádeže nářadí / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 221 (21.9.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - krádeže - nářadí - vyšetřování - 
objasněnost 
 

227)  NĚMEC,  Jan  
Bezpečnost na jižní Moravě hlídá 200 kamer : monitorovací systém se na jižní Moravě neustále rozšiřuje 
/ Jan Němec. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 262 (10.11.2009), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - policie - Městská policie - Policie ČR - bezpečnost - kamerové - 
monitorovací - systémy - kriminalita - snížení 
 
 
 

Soudn ic tv í :  
 
 

228)  JM 
Exekucí stále přibývá / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 9, č. 19 (4.5.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - soudnictví - poplatky - dluhy - úvěry - exekuce - nárůst – statistiky 
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229)  MOŠTĚK,  Mart in  
Jaroslavice vyhrávají spor o místní zámek : sérií soudních proher končí v těchto dnech restituční spory 
na Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 287 
(10.12.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - soudnictví - restituční - spory - Zámek Jaroslavice - Státní zámek Vranov 
n/Dyjí 
 
 
 

Hran ice: 
 
 

230)  HUM 
Co s bývalými celnicemi? Vznikne muzeum či obchod / hum. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. 
-- Roč. 20, č. 19 (23.1.2009), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
HUMPOLÍKOVÁ, Dagmar: Celníky vystřídají číšníci. Mladá fronta dnes. 23.1.2009, roč. 20, č. 19, s. 3, 
Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hranice - celnice - budovy - bezúplatné převody - 
Jihomoravský kraj (Česko) - vlastnictví - využití 
 

231)  SMOLA,  Danie l  
Přechody: Z Hnanic bude depozitář : kraj podepsal smlouvu o převodu bývalých hraničních předchodů / 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 67 (20.3.2009), s. 1. 

dtto: 
CHAF. Z přechodu v Hnanicích budou depozitáře muzea. Znojemský týden. 23.3.2009, roč. 9, č. 13, s. 5. 
EIS. Z přechodu bude depozitář. Znojemsko. 24.3.2009, roč. 19, č. 12, s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hranice - hraniční - přechody - celnice - nemovitosti - 
správa - Krajský úřad-Jihomoravský kraj - převzetí - využití - depozitáře - Hnanice (Znojmo, Česko) 
 

232)  JM 
Hraniční přechody: Hatě, Hnanice, Hevlín už mají majitele / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 30 (20.7.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hranice - hraniční - přechody - celnice - nemovitosti - majitelé - správa 
 

233)  MOŠTĚK,  Mart in  
Schengen: volné cesty a více aut : cestování po celé Evropské unii bez pasů, volné přecházení hranice 
prakticky kdekoliv, ale také větší provoz kamionů ve vesničkách u hranic / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 296 (21.12.2009), s. 1-2, 3. 
Česko - Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - hranice - otevření - schengenský prostor - 
vstup - historie 
 
 
 

Vojenstv í :  
 
 

234)  JM 
Na čtyřech místech našli munici / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 16 (14.4.2009), s. 1. 
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Znojmo-oblast (Česko) - vojenství - dělostřelecké - granáty - munice - nálezy – zneškodnění 
 

235)  MASK 
Ochranné kryty pro vyvolené většinou zanikly / mask. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 16 (14.4.2009), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - vojenství - ochranné - kryty - protiatomové kryty - zánik - přehledy 
 

236)  ZD 
Čeští Němci nesmiřitelně proti Čechům / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 37 (7.9.2009), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - vojenství - osobnosti - Woidich, Franz - Österreicher, Karl - Hotzy, 
Theodor - Jaroš, Jiří - Opálka, Adolf, 1915-1942 - Mareš, Josef - Košťál, Josef - vyznamenání 
 
 
 

C írkev: 
 
 

237)  SMOLA,  Vojtěch  
Z kostelů na Znojemsku mizí cenné předměty : církevní objekty nepřestávají být cílem útoků zlodějů, 
přestože řada z nich je už chráněna bezpečnostním zařízením a originály cenných předmětů nahradily 
kopie / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 84 (9.4.2009), s. 4, 
Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - kostely - cenné - předměty - sošky - obrazy - krádeže 
 

238)  VSM 
Kostely Znojemska plení zloději / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 142 
(19.6.2009), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - kostely - vloupání - cenné - předměty - sošky - obrazy - krádeže 
 

239)  JM 
Opravy kostelů vychází na 12 milionů : kostely dostanou nové střechy / jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 28 (7.7.2009), s. 13 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - památky - kostely - opravy - rekonstrukce - Ministerstvo kultury - 
Městský úřad Znojmo - dotace 
 

240)  JM 
Papeže pozdravili i věřící ze Znojemska / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 40 (29.9.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - poutníci - papež - návštěvy - mše - Brno (Česko) 
 

241)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Advent ve Znojmě: i koňské spřežení : koncerty, dětská vystoupení, cukroví, ale i čerti a andělé / 
Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 277 
(28.11.2009), s. 1, 4. 

dtto: 
ŠIP. Adventní program bude plný zážitků. Znojemské listy. 20.11.2009, roč. 18, č. 21, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - svátky - tradice - advent - programy -akce - vánoční trhy 
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242)  MOŠTĚK,  Mart in  
Víkend nabídne tradice i exotiku : k vánoční prohlídce zve poprvé hrad Bítov, Miroslav nabídne Strom 
řemesel, ve Znojmě zahraje íránský virtuos / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 295 (19.12.2009), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - svátky - tradice - Advent - programy - přehledy 
 

243)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Vánoce na Znojemsku: klid a kultura : klidné vánoční svátky prožili policisté, hasiči i záchranáři / Monika 
Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 299 (28.12.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - vánoční - svátky - Vánoce - kulturní - akce - návštěvnost 
 
 
 

Soc iá ln í  péče: 
 
 

244)  MOŠTĚK,  Mart in  
Tříkrálová sbírka letos podeváté : s pokladničkami bude v regionu chodit tři sta třicet skupinek / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 2 (3.1.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - charita - dobročinné - akce - Tříkrálová sbírka - 9. ročník 
 

245)  VACULOVÁ,  He lena 
Domovy důchodců v ohrožení : míň peněz na sociální péči / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 11 (14.1.2009), s. 3, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - dotace - snížení - Centrum sociálních 
služeb Znojmo - Ústav sociální péče Břežany 
 

246)  MOŠTĚK,  Mart in  
Koledníci vybrali rekordní sumu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 20, č. 15 (19.1.2009), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Tříkrálová sbírka: 1 353 363 plus eura. Znojemský týden. 19.1.2009, roč. 9, č. 4, s. 3.  
TREK. Rekordní sbírka. Znojemsko. 20.1.2009, roč. 19, č. 3, s. 13. 
VSM. Tříkrálová sbírka vynesla rekordní sumu: přes milion. Mladá fronta dnes. 22.1.2009, roč. 20, č. 18, 
s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - charita - dobročinné - akce - Tříkrálová sbírka - 9. ročník - 
výnosy - rekordy 
 

247)  JM 
Děti dostaly COOlny / jm, doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 9 (23.2.2009), s. 3. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Klub Coolna čeká na nápady. Znojemsko. 24.2.2009, roč. 19, č. 8, s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - děti - volný čas - trávení - Oblastní charita Znojmo - 
nízkoprahová centra – Klub Coolna Znojmo - otevření 
 

248)  MOŠTĚK,  Mart in  
Domovy důchodců: nejistota : nejistý rozpočet komplikuje práci vedení domovů důchodců na Znojemsku 
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemskýdeník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 128 (3.6.2009),     
s. 1. 
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Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - důchodci - domovy důchodců - financování - rozpočet - pokrytí - 
problémy - nejistota 
 

249)  MOŠTĚK,  Mart in  
Domovům důchodců pořád chybí miliony : zmrazené investice, odložené projekty a milionové schodky      
v rozpočtech / jak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 158 (9.7.2009),   
s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - důchodci - domovy důchodců - financování - rozpočet - pokrytí - 
problémy - nejistota 
 

250)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Domovy důchodců mají plno : šest Domovů pro seniory na Znojemsku hlásí plno / Sylva Pavlačková. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 226 (26.9.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - důchodci - senioři - domovy důchodců - kapacita - překročení - 
místa - nedostatek 
 
 
 

Zdravotn ictv í :  
 
 

251)  SMOLA,  Danie l  
Doktoři na vsi vydávají léky ilegálně : lékaři na vesnicích budou muset rušit výdejny léků / Daniel Smola, 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 33 (9.2.2009),      
s . 1, 3. 

dtto: 
JM. Výdejny léčiv v ordinacích praktiků jsou načerno. Znojemský týden. 16.2.2009, roč. 9, č. 8, s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - praktičtí lékaři - venkov - léky - výdej - zákaz - Všeobecná 
zdravotní pojišťovna - kontroly 
 

252)  SMOLA,  Danie l  
Teplo probralo klíšťata i nemoci : Vranovsko je jednou z tuzemských oblastí s největším výskytem 
infikovaných klíšťat / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,   
č. 82 (7.4.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - infekční nemoci - klíšťová encefalitida - očkování - klíšťata - 
výskyt - Vranovsko 
 

253)  GÖTZOVÁ,  B lanka,  1984- 
Pervitin na Znojemsku stále žije / Blanka Götzová. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 15 (15.4.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
MRVA, Vlastimil. Česká republika se nemá čím chlubit: Ve výrobě pervitinu jsme na prvním místě            
v Evropě. Znojemsko. 15.4.2009, roč. 19, č. 15, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - narkomanie - drogy - pervitin - narkomani - rozhovory 
 

254)  LUKŠOVÁ,  Barbora  
Klíšťata útočí. Počasí jim přeje : zdravotníci zjistili, že klíšťata jsou právě teď nejaktivnější / Barbora 
Lukšová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 108 (11.5.2009), s. 1, 2, Jižní 
Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - infekční nemoci - klíšťová encefalitida - 
očkování - klíšťata - výskyt - Vranovsko - Vranovská přehrada 
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255)  MOŠTĚK,  Mart in  
Projekt: Právníci, záchranky a ozařování : moravští a dolnorakouští odborníci zahájili práci na společném 
zdravotnickém projektu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 141 (18.6.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Dolní Rakousko - zdravotnictví - projekty - Zdraví-Gesundheit - společná - 
jednání 
 

256)  JM 
Prasečí chřipka na Znojemsku? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 32 (3.8.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - nakažlivé - nemoci - prasečí chřipka - výskyt - podezření 
 

257)  JM 
Hygienici prováděli pravidelné kontroly / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 32 (03.08.2009), s. 1, 3 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - hygiena - pohostinství - sezona - nedostatky 
 

258)  KOP 
Znojemsku nedostatek krve nehrozí / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 32 (3.8.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - transfuzní - oddělení - krev - dárcovství - 
dostatek 
 

259)  SMOLA,  Danie l  
Vodní záchranáři mají dluhy : dosud prakticky neexistující vodní záchrannou službu by měla nahradit 
podobná organizace, jakou je Horská služba. / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 193 (20.8.2009), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Brno (Česko) - zdravotnictví - vodní záchranáři - Vodní záchranná 
služba - existence - status - financování - jednání 
 

260)  JM 
Borelióza: přibyli další nemocní / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 34 (17.8.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - nemoci - lymeská borelióza - encefalitida - nákaza - statistiky 
 

261)  SMOLA,  Danie l  
Uherčicko má po čtyřech letech lékaře : vesničky v okolí Uherčic na samém okraji Znojemska si mohou 
oddechnout / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 233 
(6.10.2009), s. 3. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Po pěti letech mají svou doktorku. Právo. 22.10.2009, roč. 19, č. 247, s, 10. 
Znojmo-oblast (Česko) - Uherčice (Znojmo, Česko) - zdravotnictví - praktičtí lékaři - ordinace - 
otevření 
 

262)  TREK 
Nejvíce dětských poranění hlavy od roku 2007 / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 44 (3.11.2009),    
s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - zdravotnická záchranná služba - výjezdy - děti - úrazy - 
statistiky - 2009 
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263)  JM 
Prasečí chřipka: Region jde proti proudu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 47 (16.11.2009), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - nakažlivé - nemoci - prasečí chřipka - nízká - nemocnost 
 

264)  SMOLA,  Vojtěch  
Zdravotníci se nechtějí očkovat : ve znojemské nemocnici stále leží v kritickém stavu muž s prasečí 
chřipkou / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 277 (30.11.2009), 
s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva, SMOLA, Daniel. Zdravotníci ve Znojmě odmítli očkování. Rovnost-Znojemský 
deník. 28.11.2009, roč. 20, č. 277, s. 3. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví – Nemocnice Znojmo - nakažlivé - nemoci - 
prasečí chřipka - vakcíny - očkování - nezájem 
 

265)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Chřipka zavírá základní školy : kvůli desítkám nemocných dětí omezily některé vesnické školy výuku / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 293 (17.12.2009),     
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - nemoci - chřipka - výskyt - školy - výuka - omezení 
 
 
 

Hospodářstv í :  
 
 

266)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojemsko: přibylo nezaměstnaných : v prosinci bylo bez práce skoro jedenách procent lidí / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 8 (10.1.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - Úřad práce - nezaměstnaní - nárůst 
 

267)  JM 
Firmy začínají propouštět / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 3 (12.1.2009), s. 1, 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - firmy - propouštění - leden 2009 
 

268)  MASK 
Úřady práce hlásí nárůst, černě však situaci nevidí / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 2 (23.1.2009),    
s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - leden 2009 - nárůst - Úřad práce 
 

269)  TR 
Lidí, co přišli o práci, je skokem víc : na jihu Moravy v lednu přibylo 5500 nezaměstnaných, na Vysočině 
3119 / tr, jjí. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 34 (10.2.2009), s. 12. 

dtto: 
FRANCOVÁ, Pavla. Historicky rekordní růst nezaměstnanosti. Lidové noviny. 10.2.2009, roč. 22, č. 34,  
s. 1, 3. 
Česká republika - Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - 
prosinec 2008 - leden 2009 - nárůst 
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270)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojemsko: přibylo 800 lidí bez práce : dalších téměř osm set lidí zapsal v lednu do své evidence 
znojemský úřad práce / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 34 (10.2.2009), s. 1. 

dtto: 
JM. Krize na Znojemsku: Zatím se ve velkém nepropouští. Znojemský týden. 16.2.2009, roč. 9, č. 8,      
s. 1, 3. 
EISENBRUK, Jiří. Přibylo nezaměstnaných. Znojemsko. 17.2.2009, roč. 19, č. 7, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - prosinec 2008 - leden 2009 - nárůst - Úřad 
práce - nezaměstnaní - evidence 
 

271)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Obce zaměstnají lidi bez práce : až čtyřikrát více lidí zaměstnaných při veřejně prospěšných pracech by 
se mělo starat o pořádek ve Znojmě. Obce chtějí čelit krizi zaměstnáváním lidí bez práce / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 41 (18.2.2009), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nezaměstnaní - veřejně prospěšné práce - 
Úřad práce - smlouvy - dotace 
 

272)  JM 
Cizinci ze Znojemska odcházet nechtějí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 9 (23.2.2009), s. 1, 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - ekonomika - cizinci - zaměstnanost - statistiky 
 

273)  MOŠTĚK,  Mart in  
Krize: Firmy krátí pracovní týden : podnikům na Znojemsku ubývá zakázek, omezují výrobu / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 52 (3.3.2009), s. 1. 

dtto: 
JM. Firmy čekají na zlom, ve velkém zatím nepropouští. Znojemský týden. 16.3.2009, roč. 9, č. 12, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - krize - podniky - výroba - omezení - zaměstnanci - propouštění 
 

274)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Krize ubírá práci i vězňům, někde je však stále chtějí / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 55 (6.3.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - hospodářská - krize - nezaměstnanost - odsouzení - zvýšení 
 

275)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Jih Moravy i Vysočina s nezaměstnaností už nad osm procent / ČTK. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 19, č. 58 (10.3.2009), s. 12. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Lidí bez práce v únoru přibylo, volných míst naopak ubývá. Rovnost-Znojemský deník. 
10.3.2009, roč. 20, č. 58, s. 3. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - únor 2009 - 
Úřad práce 
 

276)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Obce si připlatí za veřejně prospěšné práce : obce na Znojemsku zaměstnají necelých pět set lidí         
na veřejně prospěšných pracích / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 76 (31.3.2009), s. 3. 

dtto: 
EIS. Pro okres 400 dotovaných míst. Znojemsko. 24.3.2009, roč. 19, č. 12, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nezaměstnaní - uplatnění - veřejně prospěšné 
práce 
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277)  EIS 
Nezaměstnanost plíživě roste / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 12 (24.3.2009), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - únor 2009 - Úřad práce 
 

278)  EIS 
Kdy nastane zlom nezaměstnanosti? / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 15 (15.4.2009), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - březen 2009 - Úřad práce 
 

279)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Na brigádu jdou raději do hospody než na pole : studenti se snaží o letních prázdninách naplnit obsah 
svých peněženek / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,  
č. 109 (12.5.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - zaměstnanost - studenti - prázdninové - brigády 
 

280)  SMOLA,  Danie l  
Region je výjimka, přibyla tu práce : na Znojemsku klesl v dubnu počet lidí bez práce o více než procento 
/ Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 110 (13.5.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - pokles - statistiky - duben 2009 - Úřad práce 
 

281)  EISENBRUK,  Jiř í  
Nezaměstnanost v ČR roste, ale na Znojemsku klesá / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 20 
(19.5.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - pokles - duben 2009 - Úřad práce 
 

282)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Města hledají práci pro chudé : práci na zhruba týden v měsíci začínají hledat pro lidi pobírající dávky 
hmotné nouze radnice na Znojemsku / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 126 (1.6.2009), s. 1. 

dtto: 
JM. Polepšit si mohou i bezdomovci. Znojemský týden. 1.6.2009, roč. 9, č. 23, s. 3. 
ŠIP. Kdo chce pracovat, bude brát vyšší sociální dávky. Znojemské listy. 4.6.2009, roč. 18, č. 11, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - hmotná nouze - dávky hmotné nouze - veřejně 
prospěšné práce - pracovní příležitosti - městské úřady - vyhledávání 
 

283)  SMO 
Lidí bez práce ubylo, bude ale asi hůř / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 133 (9.6.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - pokles - statistiky - květen 2009 - Úřad práce 
 

284)  MCH 
Češi v Rakousku mohou využít poradnu / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 135 (11.6.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - pracovní - příležitosti - Rakousko - právní -poradny - otevření - 
projekty - ZUWINS 
 

285)  MOŠTĚK,  Mart in  
Miroslav v krizi škrtá, Znojmo si půjčuje : zastupitelé ve Znojmě a Miroslavi projednávali první 
opatřední kvůli krizi / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 146 (24.6.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - rozpočty - projednávání - zastupitelstva - krize - opatření - 
šetření 
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286)  EIS 
Nezaměstnanost opět klesla / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 24 (16.6.2009), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - květen 2009 - pokles - Úřad práce 
 

287)  VACULOVÁ,  He lena 
Za firmy platí mzdy úřady práce : lidé z firem v tísni mohou žádat úřad až o tři platy / Helena Vaculová. 
-- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 157 (8.7.2009), s. 1, 3, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - krize - firmy - úpadek - mzdy - vyplácení 
- Úřad práce 
 

288)  SMO 
Nezaměstnanost na Znojemsku klesla / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 159 (10.7.2009), s. 3. 

dtto: 
ČTK. Bez práce je 8,7 procenta lidí. Mladá fronta dnes. 10.7.2009, roč. 20, č. 159, s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - pokles - červen 2009 - Úřad práce 
 

289)  JM 
Znojmáci pracující v Rakousku zaplatí na daních méně / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 30 (20.7.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Rakousko - hospodářství - daně - zdanění - zákony – změny 
 

290)  KOP 
Nezaměstnanost na Znojemsku klesla / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 32 (3.8.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - pokles - červen 2009 - Úřad práce 
 

291)  JM 
Z 220 nezaměstnaných pracovala třetina / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 33 (10.8.2009), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - veřejně prospěšné práce - pracovní 
příležitosti - městské úřady - hledání 
 

292)  JM 
Volných míst je nejméně od počátku roku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 34 (17.8.2009), s. 1, 2. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Jako na houpačce. Znojemsko. 18.8.2009, roč. 19, č. 33, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - volná místa - úbytek - Úřad práce 
 

293)  ČÍŽKOVÁ,  Lenka 
57 227 lidí v kraji si teď hledá práci : krize dál bere lidem obživu. Nezaměstnanost na jihu Moravy        
v srpnu vzrostla na 9,4 procenta / Lenka Čížková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 211 (9.9.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
ŠEDÁ, Aneta. Nezaměstnanost za 20 let: jako na houpačce. Rovnost-Znojemský deník. 9.9.2009, roč. 
20, č. 211, s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - propouštění 
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294)  SMOLA,  Danie l  
Více práce? Nejprve silnice, potom zóny : podle kandidátů do dolní komory Parlamentu by Znojemsku 
pomohla v boji s nezaměstnaností lepší silnice do Brna a průmyslová zóna / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 216 (15.9.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - snížení - předpoklady - silniční - spojení - 
Znojmo-Pohořelice - rekonstrukce - průmyslová zóna - vybudování 
 

295)  SMO 
Lidí bez práce přibývá, vznikají i nová místa / smo. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
7, č. 37 (11.9.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - srpen 2009 - Úřad práce 
 

296)  EIS 
Nezaměstnanost jde nevysvětlitelně stále nahoru / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 37 (15.9.2009), 
s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - srpen 2009 - Úřad práce 
 

297)  SMO 
Lidí bez práce nepřibylo, bude hůř / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 236 (9.10.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - stagnace - září 2009 - Úřad práce 
 

298)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Město pro byznys: 69. Znojmo, 158. Krumlov / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 247 (22.10.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Znojmo v průzkumu Město pro byznys 2009. Znojemský týden. 2.11.2009, roč. 9, č. 45, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - podnikání - soutěže - Město pro byznys 2009 - umístění - 
zhoršení 
 

299)  EIS 
Nezaměstnanost jako na houpačce / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 41 (13.10.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - křivky - kolísání - září 2009 - Úřad práce 
 

300)  SMOLA,  Danie l  
Nezaměstnanost vyskočila skoro o procento / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 262 (10.11.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - sezonní - nárůst 
 

301)  JM 
O každé volné místo se uchází 42 zájemců / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 47 (16.11.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - statistiky - říjen 2009 - Úřad práce 
 

302)  SMOLA,  Danie l  
Křivka míry nezaměstnanosti na Znojemsku stoupá stále vzhůru / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 286 (9.12.2009), s. 3 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - statistiky - nárůst - 
listopad 2009 - Úřad práce 
 
 
 



   Znojemsko v tisku 2009 
 

 

45 

 

303)  EIS 
Počet nezaměstnaných vysokoškoláků se snížil / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 50 (15.12.2009),     
s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - listopad 2009 - Úřad práce 
 
 
 

Služby: 
 
 

304)  JM 
Silvestr: Hasiči byli bez práce / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 2 (5.1.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - hasiči - výjezdy - snížení - Silvestr 2008 
 

305)  TIK 
Největší škodu způsobily kombajny : při požárech v kraji zemřelo loni 21 lidí, z toho 2 osoby v našem 
regionu / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 4 (27.1.2009), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - hasiči - zásahy - požáry - úmrtí - statistiky - 2008 
 

306)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Špička českých kadeřníků pracuje v hevlínském Salonu Šuta / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
19, č. 7 (17.2.2009), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - kadeřnictví - kadeřnické - salony - Kadeřnický salon Šuta - majitelé - 
Šuta, Miroslav – rozhovory 
 

307)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Koupaliště se otevřou na konci května : správci plováren na Znojemsku se připravují na brzké otevření 
bazénů / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 17 (24.4.2009),   
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - otevření – sezona 
 

308)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Léto přišlo, koupaliště zejí prázdnotou : ač jsou téměř všechna koupaliště a vodní plochy připravené      
na letní sezonu, počasí provozovatelům nepřeje / Sylva Pavlačková, Jakub Krainer. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 26 (26.6.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - koupaliště - bazény - plovárny - sezony - otevření - nepříznivé - počasí 
 

309)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Koupaliště: dobrá sezona díky srpnu : koupací sezona v některých místech naZnojemsku pokračuje / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 205 (2.9.2009),   
s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - sezona - zlepšení - pokračování 
 

310)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Hasiči evakuovali domovy důchodců : hasiči tento týden cvičili zásah hned ve dvou ústavech                  
na Znojemsku / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 39 
(25.9.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - hasiči - hasičské - sbory - cvičební - zásahy 
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311)  JM 
Požárů v domech je o třetinu víc / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 46 (9.11.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - hasiči - požáry - domy - domácnosti - statistiky - 2009 
 

312)  RED 
Cenu Spokojený zákazník získal Pneuservis Kárník / red. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - spotřebitelé - ocenění - Spokojený zákazník - firmy - pneuservisy - 
Pneuservis Kárník Znojmo 
 
 
 

Obchod: 
 
 

313)  SMOLA,  Danie l  
Automat na mléko i kuřata? Z Jevišovic / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 292 (16.12.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - obchod - čerstvé - mléko - kuřata - prodejní - automaty - instalace - 
Agrodružstvo Jevišovice - dotace - žádosti 
 

314)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Slevy: z pultů mizí oděvy i parfémy : plakáty s povánočními slevami začínají na Znojemsku nabízet 
levnější zboží v některých prodejnách jen pozvolna / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 300 (29.12.2009), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - obchod - prodejny - akce - povánoční - slevy - zahájení 
 

315)  RD 
Automaty na mléko: Na Znojemsku ve dvou městech / rd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 1 (28.12.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - obchod - čerstvé - mléko - prodejní - automaty – zavádění 
 
 
 

Ku l tura – hudba:  
 
 

316)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojemsko zve na letní kulturu : bude hudební festival, vinobraní, divadlo i motorky / Vojtěch Smola. -- 
In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 153 (2.7.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - festivaly - divadlo - hudba - Znojemské kulturní léto - 
programy 
 

317)  KRAUSL,  Ulfh i ld  
Skladatelé v Podyjí / Ulfhild Krausl. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 6, č. 1 (2009), s. 16, 18. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - skladatelé - Deller, Florian 
Johann - Smutný, Pavel - biografie - česko-německé - texty 
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318)  KRAUSL,  Ulfh i ld  
Komponisten im Thayatal / Ulfhild Krausl. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 6, Nr. 1 (2009), S. 17, 19 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - skladatelé - Deller, Florian 
Johann - Smutný, Pavel - biografie - česko-německé - texty 
 

319)  ČERNOŠEK,  Lubomír  
Skladatelé v Podyjí / Lubomír Černošek. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 6, č. 2 (2009), s. 18, 20, 22. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - skladatelé - hudebníci - Gallus, 
Jacobus - Diviš, Prokop - Mayer, Jan Nepomuk Emanuel - Kauer, Ferdinand - Wachter, Jakub - Foerster, 
Karel - Vlk, Jan, 1822-1896 - Mareš, Josef - Rudolecký, Josef, 1880-1963 - Mink, Jaroslav - Fiby, 
Heinrich - Pek, Albert - Novák, Vítězslav - Goldschmidt, Nikolaus - Pernica, Bohuslav - Slávik, Bedřich - 
Nechvátal, Josef - Zerzánek, Karel - Valík, Jan - Krafka, Karel - Horák, Josef - Novotný, František - 
Záviš - Mládek, Ivan, 1942- - Renč, Jan Václav - Ludvík, Jiří - česko-německé - texty 
 

320)  ČERNOŠEK,  Lubomír  
Komponisten im Thayatal / Lubomír Černošek. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 6, Nr. 2 (2009), S. 19, 21, 23. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - skladatelé - hudebníci - Gallus, 
Jacobus - Diviš, Prokop - Mayer, Jan Nepomuk Emanuel - Kauer, Ferdinand - Wachter, Jakub - Foerster, 
Karel - Vlk, Jan, 1822-1896 - Mareš, Josef - Rudolecký, Josef, 1880-1963 - Mink, Jaroslav - Fiby, 
Heinrich - Pek, Albert - Novák, Vítězslav - Goldschmidt, Nikolaus - Pernica, Bohuslav - Slávik, Bedřich - 
Nechvátal, Josef - Zerzánek, Karel - Valík, Jan - Krafka, Karel - Horák, Josef - Novotný, František - 
Záviš - Mládek, Ivan, 1942- - Renč, Jan Václav - Ludvík, Jiří - česko-německé - texty 
 
 
 

Ku l tura – d i vad lo : 
 
 

321)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojemsko zve na letní kulturu : bude hudební festival, vinobraní, divadlo i motorky / Vojtěch Smola. -- 
In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 153 (2.7.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - festivaly - divadlo - hudba - Znojemské kulturní léto - 
programy 
 

322)  SK 
Malý festival loutek bavil děti i dospělé / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 36 (31.8.2009), s. 3. 

dtto: 
ŠTEFÁNKOVÁ, Jana. Festival loutky zahájil v Moravském Krumlově. Moravskokrumlovské noviny. 
10.9.2009, roč. 3, č. 9, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - divadlo - loutkové - festivaly - Malý festival Loutky 2010 - 3. ročník - 
shrnutí 
 
 
 

Sdě lo vac í  prostředky: 
 
 

323)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmáci jsou na Facebooku vidět : na populární sociální síti přibývá uživatelů, stránek a skupin 
zaměřených na Znojemsko / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 286 (9.12.2009), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - sdělovací prostředky - internet - sociální - sítě - Facebook - uživatelé - nárůst 
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Ško lstv í :  
 
 

324)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Školy: miliony nejen na výuku : téměř milion a půl korun získala na nadstandardní práci s dětmi Základní 
škola v Kravsku / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,     
č. 39 (16.2.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní - školy - vybavení - dotace - Evropské fondy - žádosti 
 

325)  CHAF 
Každá pátá dívka se bojí chodit do školy / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 11 (9.3.2009), s. 1, 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní - školy - žáci - názory - statistiky 
 

326)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Děti si užijí prodloužené prázdniny : většině dětí na Znojemsku začnou letní prázdniny už 
šestadvacátého června / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 143 (20.6.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní - střední - školy - prázdniny - začátek 
 

327)  CHODĚROVÁ,  Monika  
O Napoleonovi napíší česko-německé učebnice / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 152 (1.7.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Rakousko - školství - školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše - Hauptschule Retz - 
česko-německé - učebnice - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 - zařazení 
 

328)  MOŠTĚK,  Mart in  
Do škol tečou miliony na opravy : nové hřiště, šatny, či opravenou tělocvičnu dostanou v září nebo         
do konce roku školáci ve Znojmě a Miroslavi / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 171 (24.7.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - školy - budovy - opravy - rekonstrukce - žádosti -financování 
 

329)  SMOLA,  Danie l  
Znojemsku chybí magisterské studium : magisterské studium a učňovské školství / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 198 (25.8.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - soukromé - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - 
magisterské studium - otevření - žádosti - schválení 
 

330)  MOŠTĚK,  Mart in  
Školy ještě nabírají studenty : víc práce, papírování a čekání a nakonec stejné počty studentů / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 199 (26.8.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast(Česko) - školství - střední školy - přijímací řízení - komplikace 
 

331)  SMO 
Na Znojemsku je 390 prvňáků / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 205 (2.9.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní - školy - žáci - prvňáčci - nárůst 
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332)  HRABCOVÁ,  Lucie  
Střední školy šetří a škrtají nákupy : ani korunu nad rámec nejnutnějších výdajů teď nesmí utratit 
jihomoravské střední školy / Lucie Hrabcová, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 241 (15.10.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - střední školy - financování - rozpočty - krácení - úsporný režim 
 

333)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Ve Znojmě jsou delší prázdniny : kromě oficiálních dvoudenních podzimních prázdnin vyhlásily znojemské 
školy na pondělí a úterý ředitelské volno / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 248 (23.10.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní - školy - prázdniny - ředitelské volno – udělení 
 

334)  VOJTEK,  Mi lan  
Učitelé na Znojemsku hrozí stávkou / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 259 
(6.11.2009), s. 10. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Školy: stávková pohotovost. Rovnost-Znojemský deník. 6.11.2009, roč. 20, č. 259, s. 1. 
BE. Učitelé vyhrožují stávkou. Znojemský týden. 9.11.2009, roč. 9, č. 46, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní - střední - školy - učitelé - stávky - pracovní - úvazky - 
zvýšení - nesouhlas 
 

335)  PI 
Letošní nabídky škol jsou více než zajímavé / PI. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, 
č. 44 (30.10.2009), s. 4-5. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - střední - školy - přehledy - vzdělání – informace 
 

336)  KOP 
Stávková pohotovost bude zrušena / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 47 (16.11.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní - střední - školy - učitelé - stávky - stávková pohotovost - 
zrušení 
 

337)  EIS 
Budou učitelé stávkovat? / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 45 (10.11.2009), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní - střední - školy - učitelé - stávky - pracovní - úvazky - 
zvýšení - nesouhlas 
 

338)  KOP 
Zaměstnanci školství připomenou poslancům sliby / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní - střední - školy - platy -snižování - protesty 
 
 
 

Zájmová č innost : 
 
 

339)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Družiny budou o prázdninách zavřené : školákům začnou poslední týden v únoru jarní prázdniny / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 29 (4.2.2009), s. 3. 
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Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - školáci - jarní prázdniny - Dům dětí a mládeže Miroslav - Dům 
dětí a mládeže Znojmo - programy 
 

340)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Školákům začnou jarní prázdniny / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 43 (20.2.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - děti - jarní prázdniny - domy dětí a mládeže - programy - 
aktivity 
 

341)  JM 
V šesti kasinech na Znojemsku je 450 výherních automatů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 11 (9.3.2009), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - výherní automaty - kasina - Finanční úřad Znojmo – kontroly 
 

342)  MOŠTĚK,  Mart in  
Domy dětí: Přišel čas hlásit se na tábory : pro rodiče je teď pravý čas na výběr táborů, které chystají 
na prázdniny domy dětí a mládeže na Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 73 (27.3.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - děti - prázdniny - prázdninové tábory - domy dětí a mládeže 
- Dům dětí a mládeže Znojmo - Dům dětí a mládeže Mor. Krumlov - Dům dětí a mládeže Miroslav 
 

343)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Letní tábory: poslední volná místa : velký zájem o letní tábory hlásí domy dětí a mládeže na Znojemsku / 
Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 23 (5.6.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - děti - prázdniny - letní - tábory - obsazení 
 

344)  SPA 
Hygienici zkontrolovali sedm dětských táborů / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 163 (15.7.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - děti - prázdniny - letní - tábory - hygiena - kontrola 
 

345)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
O víkendu voněl guláš, hrál se poker : mlhavý zimní večer si lidé na Znojemsku dovedli zpestřit: navštívili 
ochotnické divadlo, hráli poker a jedli guláše / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 272 (23.11.2009), s. 3. 

dtto: 
CHODĚROVÁ, Monika. Kam o víkendu? Na nejrůznější guláše. Rovnost-Znojemský deník. 21.11.2009, roč. 
20, č. 271, s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - akce - Divadelní spolek Želetín - představení - Bohutická 
poker tour - poker - Gulášovka 2009 Miroslav - guláše - Kateřinské hody Chvalovice 
 
 
 

Sport: 
 
 

346)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Kursy lyžování zažívají úpadek : zájem o lyžařské kurzy na školách klesá / Sylva Pavlačková. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 5 (30.1.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - sport - lyžování - lyžařské - kurzy - zájem - pokles 
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347)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojemsko získá trať pro čtyřkolky : u Miroslavských Knínic vyrůstá jediný motokrosový areál             
na Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 90 
(17.4.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Miroslavské Knínice (Česko) - sport - motokros - motokrosové - areály - tratě - 
výstavba - čtyřkolky 
 
 
 

Cestovn í  ruch: 
 
 

348)  MOŠTĚK,  Mart in  
Nabídka turistům na veletrhu: bitva a stezky : novinky i osvědčené akce a programy chystají obce a další 
vystavovatelé na letošní Regiontour / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 5 (7.1.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - veletrhy - Regiontour - stánky - přípravy - Brno (Česko) 
 

349)  MOŠTĚK,  Mart in  
Nabídka turistům na veletrhu: bitva a stezky : novinky i osvědčené akce a programy chystají obce a další 
vystavovatelé na letošní Regiontour / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 5 (7.1.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - akce - programy - veletrhy - Regiontour 2009 - 
prezentace 
 

350)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Podyjím provázejí školení průvodci : od začátku roku provázejí turisty Podyjím certifikovaní průvodci / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 22 (27.1.2009),   
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí - 100. výročí - vyhlášení - 
Správa Národního parku Podyjí - akce - novinky - průvodci - proškolení - certifikace 
 

351)  MASK 
Letošní Regiontour - ze sklípku na Sněžku / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 2 (23.1.2009), s. 1. 

dtto: 
RED. Živé sochy a ponocný prezentovali Znojmo na veletrhu. Znojemské listy. 29.1.2009, roč. 18, č. 2,   
s. 1, 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - veletrhy - Regiontour 2009 - prezentace - expozice - Brno 
(Česko) 
 

352)  MOŠTĚK,  Mart in  
Obce lákají do sklepů na víno : přitáhnout turisty do obecních sklepů hodlají v Bohuticích a Božicích / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 29 (4.2.2009),        
s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Bohutice (Znojmo, Česko) - Božice - Višňové (Česko) - Dobšice - cestovní ruch - 
vinné sklepy - zpřístupnění - opravy 
 

353)  MOŠTĚK,  Mart in  
Vesnice lákají do sklepů na víno : přitáhnout turisty do obecních sklepů hodlají v Bohuticích a Božicích / 
Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 6 (6.2.2009), s. 4. 
Znojemsko - cestovní ruch - turistika - vinařství - vinařské - sklepy - opravy - akce 
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354)  MOŠTĚK,  Mart in  
Bazén a sekt? Na Valentýna to jde / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 7, č. 7 (13.2.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - marketing - hotely - programy - svátky - Valentýn 
 

355)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kempaři staví nové bungalovy : majitelé kempů na Znojemsku se už chystají na letošní letní sezonu / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 57 (9.3.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - cestovní ruch - kempy - možnosti - rozšíření - letní sezona - 
novinky - přípravy - Vranovská přehrada - Bítov-Horka 
 

356)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Nová sezona: i obří paraván ve Vranově : 1. dubna začíná i na Znojemsku hlavní turistická sezona / Sylva 
Pavlačková, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 73 
(27.3.2009), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - sezona - 2009 - zahájení - novinky 
 

357)  MIKULIČ,  Jiř í  
Turisté Znojemskem šlapou už 90 let : kapitoly z historie znojemské pěší turistiky / Jiří Mikulič. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 19, č. 13 (31.3.2009), s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - 90. výročí - turistické - organizace - historie 
 

358)  DYJE 
Dyje z obou stran. -- In: in-magazín Hospodářských novin. -- Roč. 8, č. 15 (15.4.2009), s. 14. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - cyklotrasy - Čížov - Hardegg 
(Rakousko) - Retz - Hnanice (Znojmo, Česko) 
 

359)  VSM 
Střední trasa: Ze Znojma po proudu řeky Dyje / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 90 (17.4.2009), s. 2, Cyklospeciál. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - cyklostezky - cyklotrasy 
 

360)  VSM 
I letos bude vozit do Znojma turisty cyklobus / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 94 (22.4.2009), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Čechy jižní (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - cyklobusy - pravidelné - 
linky - zavedení - Jihotrans 
 

361)  TREK 
Nová cyklostezka Krajem dvou řek / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 17 (28.4.2009), s. 9. 

dtto: 
VE, T. Krajem dvou řek. Znojemsko. 12.5.2009, roč. 19, č. 19, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - cyklostezky - Krajem dvou řek - provoz - zahájení 
 

362)  ŽÁČKOVÁ,  Mart ina  
S kolem na Moravské vinařské stezky / Martina Žáčková. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19,    
č. 106 (7.5.2009), s. 7, Café. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - Moravské vinařské stezky 
 

363)  JM 
Cyklostezky spojí Hevlín s Vratěnínem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 20 (11.5.2009), s. 4. 
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Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - cyklostezky - cyklokoridory - Hevlín-Vratěnín - 
výstavba – dokončení 
 

364)  VOJTEK,  Mi lan  
Dyje spojuje cestovní ruch v pohraničí / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 113 
(16.5.2009), s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - cykloturistika - turistické - aktivity - představení - 
pohraničí - Dyje, řeka-oblast (Česko a Rakousko) 
 

365)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Politici Vranovsko ignorují : s nedostatkem peněz a nezájmem kraje bojují obce na Vranovsku / Monika 
Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 116 (20.5.2009), s. 3. 

dtto: 
EIS. Lesk a bída Vranovska. Znojemsko. 26.5.2009, roč. 19, č. 21, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - cestovní ruch - turistika - památky - finance - nedostatek – 
Krajský úřad-Jihomoravský kraj (Česko) - nezájem 
 

366)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Novák: Jezdím i na zakázaná místa, Podyjí ale neničím / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 117 (21.5.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - průkopníci 
 

367)  SMOLA,  Danie l  
Top výletní cíle budou i na jihu Moravy : výběr nejzajímavějších turistických míst na jihu Moravy 
začínají řešit dolnorakouské a jihomoravské instituce cestovního ruchu / Daniel Smola. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 21 (22.5.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Dolní Rakousko - cestovní ruch - turistika - turistické - cíle- projekty - TOP 
výletní cíle - vznik 
 

368)  ŠKRLETOVÁ,  Jana 
Šestidenní trasa: Projížďka po Moravské vinné stezce / Jana Škrletová. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 148 (26.6.2009), s. 4, 5, Cyklospeciál. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - Moravská vinná stezka (Česko : 
cyklistická trasa) - trasy 
 

369)  ŠEDÁ,  Aneta  
V kempech očekávají víc turistů. Kvůli krizi / Aneta Šedá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 157 (8.7.2009), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - kempy - návštěvnost - statistiky - 2008 
 

370)  ZDE 
Obce mikroregionu propojuje cyklostezka / zde. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 20, č. 160 (11.7.2009), s. 8. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - cyklostezky - propojení - mikroregion Moravia 
 

371)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojemsko láká stále více cykloturistů : výletníky na kolech přitahuje Vranovsko i Znojmo / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 170 (23.7.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - cestovní ruch - cykloturistika - atraktivita - cykloturisté - nárůst - 
cyklobusy 
 
 



   Znojemsko v tisku 2009 
 

 

54 

 

372)  KOS,  Jan 
Nová turistická mapa Podyjí / Jan Kos. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj Národního parku 
Podyjí. -- Roč. 10, č. 1 (2009), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - mapy - Národní park Podyjí – Thayatal 
 

373)  MOŠTĚK,  Mart in  
Vranovsko hlásí úspěšnou sezonu : lepší sezonu než loni hlásí kempaři z Vranovska / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 202 (29.8.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko (Česko) - cestovní ruch - turistika - kempy - návštěvnost - zvýšení – 
sezony 
 

374)  EISENBRUK,  Jiř í  
Podyjí má novou mapu / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 35 (1.9.2009), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - mapy - Podyjí (Česko) - Národní park 
Podyjí - Thayatal 
 

375)  STROUHALOVÁ,  Štěpánka 
Za vínem do Rakouska / Štěpánka Strouhalová. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22,     
č. 231 (3.10.2009), s. VIII, Relax. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - vinné - sklepy - návštěvy - Retz (Rakousko) - Pulkau 
(Rakousko) - Zellerndorf (Rakousko) - Weinviertel (Rakousko) 
 

376)  SMO 
Kempy na Vranovsku: mezi Top ten v zemi / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 20, č. 238 (12.10.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - kempy - umístění - ankety 
 

377)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 39 (30.9.2009), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - Vranovská přehrada - kempy - historie - fotografie 
 

378)  MOŠTĚK,  Mart in  
Památky táhly, nejvíce podzemí : víc hostů než vloni přivítali letos na hradech, ve Vodním mlýně i          
ve znojemském podzemí / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 40 
(2.10.2009), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - památky - návštěvnost - shrnutí 
 

379)  MOŠTĚK,  Mart in  
Na víno lákají hosty obce i vinařské firmy : nová lákadla pro podporu vinařské turistiky chystají            
na Znojemsku obce i jednotlivé podniky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 242 (16.10.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - vinařská - turistika - programy - turistické vinařské programy 
 

380)  BROŽ, Jan 
Z konce světa je bohatší pohraničí : po dvaceti letech od pádu železné opony se vesnice kolem hranice 
změnily k nepoznání / Jan Brož. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 258 
(5.11.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Rakousko - cestovní ruch - pohraniční - města - návštěvnost - zvýšení - 1989 - 
současnost – srovnání 
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381)  MOŠTĚK,  Mart in  
Schengen: volné cesty a více aut : cestování po celé Evropské unii bez pasů, volné přecházení hranice 
prakticky kdekoliv, ale také větší provoz kamionů ve vesničkách u hranic / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 296 (21.12.2009), s. 1-2, 3. 
Česko - Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - hranice - otevření - schengenský prostor - 
vstup – historie 
 

382)  MOŠTĚK,  Mart in  
Silvestra přijíždí slavit také cizinci : většinu hotelů ve Znojmě a okolí zaplní na Silvestra hosté 
očekávající příchod Nového roku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 300 (29.12.2009), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - hotely - rezervace - zahraniční - hosté - Silvestr - oslavy 
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ZNOJMO 
 
 

Př í roda: 
 
 

383)  JM 
Světlo v noci Gránicím škodí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 2 (5.1.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - Gránické údolí (Znojmo, Česko) - umělá - osvětlení - škody - ochrana přírody - 
Správa Národního parku Podyjí 
 

384)  VSM 
Městské lesy málo vynášejí, ředitel proto přišel o místo / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 11 (14.1.2009), s. 2, Jižní Morava 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Radní propustili druhého šéfa lesů. Rovnost-Znojemský deník. 14.1.2009, roč. 20,      
č. 11, s. 1. 
ŠUF. Ředitel Městských lesů odvolán. Znojemsko. 20.1.2009, roč. 19, č. 3, s. 1. 
Znojmo (Česko) - příroda - lesy - Městské lesy Znojmo - hospodaření - nedostatky - ředitelé - odvolání - 
Městská zeleň Znojmo - dohled 
 

385)  MRVA,  V last imi l  
Podívat se zblízka na unikátní viklan v Podyjí je zakázáno / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, 
č. 5 (3.2.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - příroda - geologie - Národní park Podyjí - Orlí křídlo - fotografie - výstavy - Kavárna 
Anna - osobnosti - Matyasko, Pavel 
 

386)  MOŠTĚK,  Mart in  
Park chystá mapu a novou stezku : Jan Kos ze správy Národního parku Podyjí představuje letošní novinky 
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 75 (30.3.2009),   
s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí - Správa Národního parku Podyjí - 
sezona - veřejnost - novinky 
 

387)  BE 
Odstěhujte kalouse, žádají rodiče i učitelky / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 19 (4.5.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko)- příroda - ptáci - chráněné druhy - kalous ušatý - školní - budovy - znečišťování 
 

388)  JAK 
Hradišťská lípa je ve finále Stromu roku / jak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 152 (1.7.2009), s. 3. 

dtto: 
HUM. Stane se lípa stromem roku? Mladá fronta dnes. 30.7.2009, roč. 20, č. 176, s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Znojmo-Hradiště - příroda - stromy - lípy - soutěže - Strom roku 2009 – hlasování 
 

389)  TREK 
Znojmo ctí rčení, komu se nelení, tomu se zelení / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 27 (8.7.2009),  
s. 2. 
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Znojmo (Česko) - příroda - městská zeleň - květinové - výzdoby - výsadba 
 

390)  MOŠTĚK,  Mart in  
Město prodá pozemky, stát zaplatí miliony : za půdu v Národním parku dostane město čtyřicet milionů 
korun / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 181 
(5.8.2009), s. 3. 

dtto: 
VSM, ČTK. Znojmo prodalo Podyjí pozemky za 42 milionů. Mladá fronta dnes. 6.8.2009, roč. 20, č. 182, 
s. 4, Jižní Morava. 
JM. Město prodá les Národnímu parku. Znojemský týden. 10.8.2009, roč. 9, č. 33, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - příroda - parky - Národní park Podyjí - pozemky - prodej - výnosy 
 

391)  FRINDOVÁ-JELÍNKOVÁ,  Markéta 
Nové ekoinfocentrum ve Znojmě / Markéta Frindová-Jelínková. -- In: Podyjské listí : Informační 
zpravodaj Národního parku Podyjí. -- Roč. 10, č. 2 (2009), s. 3-4. 
Znojmo (Česko) - příroda - ochrana - Národní park Podyjí (Česko) - ekoinfocentra - ekoporadenství - 
Správa Národního parku Podyjí 
 

392)  VSM 
Dostane lípa ze Znojma ocenění? / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 234 
(7.10.2009), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
JM. Lípa Samaritánka už má tisícovku hlasů. Znojemský týden. 21.9.2009, roč. 9, č. 39, s. 4. 
Znojmo (Česko) - Znojmo-Hradiště - příroda - stromy - lípy - soutěže - Strom roku 2009 - hlasování 
 

393)  VSM 
Lípa z Hradiště skončila pátá jako Strom roku / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 248 (23.10.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
SMO. Strom roku: Lípa Samaritánka je pátá. Rovnost-Znojemský deník. 23.10.2009, roč. 20, č. 248,     
s. 3. 
Znojmo (Česko) - Znojmo-Hradiště (Česko) - příroda - stromy - lípy - soutěže - Strom roku 2009 - 
hlasování - ukončení - výsledky 
 

394)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Dravce na hradě asi čeká poslední sezona : spor radnice s provozovatelem stanice pro dravce vyústí 
pravděpodobně jejím zavřením / Monika Choděrová.-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 251 (27.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - dravci - Znojemský hrad - příkopy - Stanice pro handicapované ptáky - 
provozovatelé - Městský úřad Znojmo - spory - jednání 
 

395)  JM 
Lípa Samaritánka je pátá / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 45 (2.11.2009), s. 4. 
 Znojmo (Česko) - Znojmo-Hradiště (Česko) - příroda - stromy - lípy - soutěže - Strom roku 2009 - 
hlasování - ukončení – výsledky 
 

396)  REITEROVÁ,  Lenka 
Lípa Samaritánka je pátá / Lenka Reiterová, Markéta Frindová-Jelínková. -- In: Podyjské listí : 
Informační zpravodaj Národního parku Podyjí. -- Roč. 10, č. 3 (2009), s. 6-7. 
Znojmo (Česko) - Znojmo-Hradiště (Česko) - příroda - stromy - lípy - soutěže - Strom roku 2009 - 
výsledky - Brzkovská, Alžběta - rozhovory 
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Životn í  p rostřed í :  
 
 

397)  JM 
U Lidlu je méně hluku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 9, č. 7 (9.2.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - hlučnost - hluk - hlukové mapy - Přímětická ul. - měření 
 

398)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Znojmo má 77 milionů na likvidaci odpadů / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 79 (3.4.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - odpady - skládky - likvidace - rekultivace - dotace - Operační 
program životní prostředí 
 

399)  EISENBRUK,  Jiř í  
Sokoli prohánějí holuby / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 15 (15.4.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - znečišťování - holubi - trus - opatření - dravci - vypouštění 
 

400)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Černých skládek kolem Znojma ubývá / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 122 (27.5.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - černé skládky - likvidace - počet - pokles - 
Městská policie - kontroly 
 

401)  VSM 
Znojmo schová kontejnery pod zem / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 20,       
č. 123 (28.5.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Kontejner schovali pod zem. Rovnost-Znojemský deník. 29.5.2009, roč. 20, č. 124,     
s. 3. 
ŠIP. V centru města zamíří odpad pod zemi. Znojemské listy. 4.6.2009, roč. 18, č. 11, s. 2. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - odpady - třídění - podzemní - kontejnery - zavedení 
 

402)  MIČA,  Radek 
Památky padnou do tmy už po půlnoci / Radek Miča. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 156 (7.7.2009), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - světelný smog - následky - snižování - světla - úspory 
 

403)  MCH 
Šest tisíc lidí ještě nezaplatilo za odpad / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 168 (21.7.2009), s. 3. 

dtto: 
KOP. Občané dluží městu milióny za odpady. Znojemský týden. 20.7.2009, roč. 9, č. 30, s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální - odpady - poplatky - neplatiči - upomínky 
 

404)  JM 
Na popelnici bude čip / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 9, č. 28 (7.7.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - odpady - podzemní - kontejnery - čipové - karty 
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405)  SMOLA,  Vojtěch  
Kontejner na odpad otevře karta / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 181 (5.8.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - odpady - podzemní - kontejnery - čipové - karty 
 

406)  KOP 
Na podzemní kontejnery si lidé teprve zvykají / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 34 (17.8.2009), s. 1. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Lidé již mohou využívat podzemní kontejnery. Znojemsko. 11.8.2009, roč. 19, č. 32, 
s. 5. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - odpady - podzemní - kontejnery - čipové - karty - .A.S.A. EKO 
Znojmo, s.r.o. 
 

407)  SPA 
U kostela vyroste park a dětské hřiště / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 206 (3.9.2009), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Okolí chrámu svatého Rostislava čeká obnova. Znojemské listy. 10.9.2009, roč. 18, č. 16, s. 1. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - nám. Otmara Chlupa - kostel sv. Rostislava - relaxační zóny - 
parčíky - hřiště - revitalizace 
 

408)  MOŠTĚK,  Mart in  
Aleji na Pražské hrozí kácení : první jednání mimo jiné o budoucnosti lipové aleje na Pražské ulici zahájí 
v úterý znojemská komise pro životní prostředí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 233 (6.10.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - městská zeleň - aleje - lípy - Pražská ul. - kácení - jednání - Rada 
města Znojma 
 

409)  MOŠTĚK,  Mart in  
O osudu aleje rozhodne posudek : lípy na Pražské ulici ve Znojmě prohlédne soudní znalec / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 237 (10.10.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - městská zeleň - aleje - lípy - Pražská ul. - kácení - jednání - Rada 
města Znojma - posudky 
 

410)  MOŠTĚK,  Mart in  
Lidé víc třídí odpad, firmy ho už kupují : třídění odpadů začíná být na Znojemsku znovu zajímavé / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 239 (13.10.2009),   
s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - odpady - třídění - druhotné suroviny - odbyt - .A.S.A. EKO Znojmo, 
s.r.o. 
 

411)  BE 
Dlužníci za popelnice nezaplatili městu ještě skoro čtyři miliony / be. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 41 (5.10.2009), s. 1. 

dtto: 
SPA. Znojmáci dluží tři miliony za odpady. Rovnost-Znojemský deník. 14.10.2009, roč. 20, č. 240, s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální - odpady - popelnice - poplatky - neplatiči - upomínky 
 

412)  ZD 
Politická kultura ve stínu lípy / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 42 (12.10.2009), s. 2. 
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Znojmo (Česko) - životní prostředí - městská zeleň - aleje - lípy - Pražská ul. - kácení - jednání - Rada 
města Znojma - posudky 
 

413)  MOŠTĚK,  Mart in  
Bojuje proti kácení, stromů přitom přibude / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 249 (24.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - stromy - kácení - protesty - petice - podpisy - Hovorka, Václav 
 

414)  EISENBRUK,  Jiř í  
Stodvacetikilometrový chodníkový had vyžaduje v zimě zvláštní péči / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. 
-- Roč. 19, č. 43 (27.10.2009), s. 2. 

dtto: 
JM. Chodníky uklízí město. Znojemský týden. 9.11.2009, roč. 9, č. 46, s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - chodníky - údržba - zajištění - .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. - Městský 
úřad Znojmo 
 

415)  SMOLA,  Vojtěch  
Nová zeleň na náměstí poroste v barvách Znojma, řekla radnice / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 262 (10.11.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
ŠIP. Kruhový objezd nabídne více zeleně. Znojemské listy. 3.11.2009, roč. 18, č. 20, s. 1. 
JM. Mariánské náměstí: Barevná dominanta Znojma. Znojemský týden. 9.11.2009, roč. 9, č. 46, s. 1. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - městská zeleň - Mariánské nám. - chodníky - rekonstrukce - osázení 
- stromy - živé ploty 
 

416)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Kritik kácení stromů už není v komisi : Rada města jmenovala novou komisi pro městskou zeleň a lesy / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 271 (21.11.2009), 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - městská zeleň - stromy - Pražská ul. - kácení - Šmerda, Jaroslav - 
kritika - Komise pro městskou zeleň a lesy - změny 
 

417)  SMO 
Znojmo znečišťuje hlavně hluk / smo, dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 275 (26.11.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - automobilismus - negativní vlivy - hlučnost - hygienická - měření 
 

418)  TREK 
Mariánské náměstí obejmou stromy / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 45 (10.11.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - městská zeleň - Mariánské nám. - osázení - stromy - keře - živé 
ploty 
 

419)  BE 
Rada jmenovala novou komisi / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 48 (23.11.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - městská zeleň - Komise pro městskou zeleň a lesy - zvolení - Rada 
města Znojma - předsedové - Kacetl, Jiří 
 

420)  JM 
Cesty povedou k řece / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 9, č. 49 (30.11.2009), s. 5. 
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Znojmo (Česko) - životní prostředí - městská zeleň - ul. Fibichova - ul. Janáčkova - chodníky - dlažba - 
rekonstrukce - osázení - stromy – živé ploty 
 

421)  SMOLA,  Vojtěch  
Chodníky uklidí nové traktůrky / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 292 (16.12.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Město musí zametat sníh, firma proto nakoupila speciální stroje. Rovnost-Znojemský 
deník. 16.12.2009, roč. 20, č. 292, s. 3. 
VOJTEK, Milan. Znojmo se vyzbrojilo na zimu, Břeclav chce pomoc lidí. Právo. 21.12.2009, roč. 19,         
č. 296, s. 13. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - chodníky - údržba - traktůrky - nákup - sníh - odklízení - .A.S.A. 
EKO Znojmo, s.r.o. 
 

422)  BE 
Nová technika má za sebou zkoušku ohněm / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 1 (28.12.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - chodníky - údržba - traktůrky - sníh - odklízení - .A.S.A. EKO 
Znojmo, s.r.o. 
 
 
 

Děj iny: 
 
 

423)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Vejtasová: Po Hedvice mě už nic nepřekvapí / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 8 (10.1.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - osobnosti - restaurátoři - Vejtasová, Zuzana - nálezy - Hedvika 
z Mašovic - restaurování 
 

424)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno trojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 1 (6.1.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - historické - památky - náměstí - Divišovo náměstí - Jezuitské náměstí - 
historie - fotografie 
 

425)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Archeologové našli neznámou středověkou kašnu / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 7, č. 3 (16.1.2009), s. 1. 

dtto: 
TIK. Stavebníci zasypali, archeologové objevili. Znojemsko. 20.1.2009, roč. 19, č. 3, s. 2. 
Znojmo (Česko) - dějiny - středověk - archeologie - archeologické - nálezy - kašny - Horní náměstí 
 

426)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 2 (13.1.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - dějiny - fotografie 
 

427)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 4 (27.1.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - kasárna - Jarošova ul. - dějiny - fotografie 
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428)  MOŠTĚK,  Mart in  
Před Baťou hodovali lidé v době kamenné / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 35 (11.2.2009), s. 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Pod Horním náměstím leží kašny i odhozené mrtvoly. Rovnost-Znojemský deník. 
14.2.2009, roč. 20, č. 38, s. 3. 
ŠUF. Halštatská kultura na Horním náměstí. Znojemsko. 3.2.2009, roč. 19, č. 5, s. 9. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - Horní náměstí - nálezy - pozdní doba kamenná - osobnosti - 
archeologové - Čižmář, Zdeněk 
 

429)  HORÁK,  Bohuslav  
Zapomenutý vlastenec František Voltr / Bohuslav Horák. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 6 (2.2.2009), s. 13. 

pokračování: 
9.2.2009, roč. 9, č. 7, s. 13. 
16.2.2009, roč. 9, č. 8, s. 13. 
Znojmo (Česko) - dějiny - osobnosti - ředitelé - zemědělská škola - Voltr, František - vzpomínky - 
životopisy 
 

430)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 5 (3.2.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - ulice - Přímětická ul. - budovy - historie - fotografie 
 

431)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Cítil se být vždy na okraji, ale dílo zanechal veliké : k 15. výročí úmrtí Miroslava Trmače / Pavel Kryštof 
Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 5 (3.2.2009), s. 12. 
Znojmo (Česko) - dějiny - osobnosti - historikové - Trmač, Miloslav - 15. výročí - úmrtí 
 

432)  CHAF 
Halštatský hrob obsahoval zachovalé milodary / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 7 (9.2.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - doba halštatská - archeologické - nálezy - hroby - Horní náměstí 
- osobnosti - archeologové - Čižmář, Zdeněk 
 

433)  MOŠTĚK,  Mart in  
Pod dlažbou je hřbitov a zbytky kostela : mozaiku vývoje středověkého Znojma doplňují archeologové  
na Václavském náměstí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 46 (24.2.2009), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Na Václavském náměstí vykopali starý hřbitov. Znojemský týdne. 2.3.2009, roč. 9, č. 10, s. 5. 
TREK. Pod kostelem archeologové očekávají poklad. Znojemsko. 3.3.2009, roč. 19, č. 9, s. 2. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - Václavské náměstí - výzkumy - nálezy - středověk - kostely - 
hřbitovy 
 

434)  SMOLA,  Danie l  
Únor 48 na Znojemsku: kalamita a okus vín : únor 1948 na Znojemsku je pro historiky zatím bílou mapou 
/ Daniel Smola, Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,     
č. 47 (25.2.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 1948 - historie - zmapování - historikové - Kacetl, Jiří 
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435)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Osobnosti děkanství : Miloslav Trmač zůstává v našich srdcích / Pavel Kryštof Novák. -- In: Život 
farností Znojma. -- Č. 3 (2009), s. 11-12. 
Znojmo (Česko) - dějiny - osobnosti - historikové - Trmač, Miloslav - životopisy 
 

436)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 7 (17.2.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - domy - Dolní Česká ul. - majitelé - Stloukal, Rudolf - historie - fotografie 
 

437)  T 
Nalezena nejstarší zmínka o Znojmě / t. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 8(24.2.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 10. stol. - historie 
 

438)  SMOLA,  Danie l  
Archeologové našli šedesát koster : archeologové končí se záchranným výzkumem na Václavském náměstí 
/ Daniel Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 62 
(14.3.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - záchranné výzkumy - Václavské náměstí - nálezy - kostry - 
pohřebiště - kostel sv. Petra a Pavla 
 

439)  GROSSMANN, David  
Můj nejcennější objev je Venuše z Mašovic / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 67 (20.3.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - osobnosti - archeologové - Čižmář, Zdeněk - rozhovory 
 

440)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 10 (10.3.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - budovy - ulice - Alšova ul. - historie - fotografie 
 

441)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 11 (17.3.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - domy - Obrokova ul. - knihkupectví - vznik - majitelé - Haberler, Emanuel - 
Fournier, Ernest J. - historie – fotografie 
 

442)  MRVA,  V last imi l  
Bohuslav Klíma: Z motýlkáře archeologem / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 11 
(17.3.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - osobnosti - archeologové - Klíma, Bohuslav – životopisy 
 

443)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 12 (24.3.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - náměstí - Václavské náměstí - rekonstrukce - historie - fotografie 
 

444)  NOVÁK,  Jan A.  
Jindřich Wankel: tajemství Býčí skály / Jan A. Novák. -- In: Víkend. -- Č. 14 (3.4.2009), s. 28. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - nálezy - Býčí skála - osobnosti - archeologové - Wankel, Jindřich 
 

445)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 13 (31.3.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - ulice - Přímětická ul. - budovy - historie - fotografie 
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446)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 15 (15.4.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - železniční - doprava - mosty - Šatovský most - rekonstrukce - dokončení - 
fotografie 
 

447)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 17 (28.4.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 1945 - železniční - přejezdy - domy - ul. Do Lesek - historie - fotografie 
 

448)  MOŠTĚK,  Mart in  
Výzkum odhalil pravěk Znojma : díky opravám historického jádra Znojma ví odborníci více o počátcích 
města / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 112 
(15.5.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické - výzkumy - nálezy - osady - hroby - 
keramika - Horní náměstí - rekonstrukce 
 

449)  MOŠTĚK,  Mart in  
Šuleř: Dělal jsem kurýra Věstonické venuši : v čele Moravského zemského muzea stál šestnáct let / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 140 (17.6.2009),     
s. 3. 
Znojmo (Česko) - Brno (Česko) - dějiny - muzea - Moravské zemské muzeum - osobnosti - ředitelé - 
Šuleř, Petr - rozhovory 
 

450)  ČTK 
Vystavují část dubu, pod kterým velel Napoleon / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 147 (25.6.2009), s. 4, JižníMorava. 
Znojmo (Česko) - dějiny - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 - bitvy - Bitva u Znojma - 200. 
výročí - výstavy - Dům umění - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

451)  CHAF 
Alois Denemarek byl na odhalování pomníku parašutistům v šatech od Kubiše / chaf. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 27 (29.6.2009), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - dějiny - druhá světová válka, 1939-1945 - heydrichiáda - pomníky - odhalení - 
osobnosti - Denemarek, Alois 
 

452)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 29 (21.7.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - historické - památky - domy - Veselá ul. - Vlkova ul. - historie - fotografie 
 

453)  MIV 
Příbuzenství se starým Slovanem? Antropologové to poznají / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 19, č. 181 (5.8.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - výzkumy - nálezy - 
hroby 
 

454)  VOJTEK,  Mi lan  
Archeologové jsou v Hradišti spokojeni / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19,        
č. 190 (15.8.2009), s. 21. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Hradiště v 9. století: pěstitelé vína i vrazi. Rovnost-Znojemský deník. 15.8.2009, roč. 
20, č. 190, s. 1. 
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Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - výzkumy - nálezy - hroby - odkrývání 
- sezona - skončení 
 

455)  JM 
S archeology letos poprvé spolupracují genetici a biologové / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 32 (3.8.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - výzkumy - genetikové - biologové - 
spolupráce 
 

456)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 31 (4.8.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - lanové - dráhy - výstavba - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - údolí - plánování - 
historie - fotografie 
 

457)  EISENBRUK,  Jiř í  
Nové vědecké metody pomáhají archeologům na Hradišti / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, 
č. 34 (25.8.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - Znojmo-Hradiště (Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - výzkumy - sezony - 
archeologové - Klíma, Bohuslav 
 

458)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kacetl: Po osmdesáti letech chystáme úplné dějiny Znojma / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 219 (18.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - publikace - vydání - příprava - projekty - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) - osobnosti - historikové - Kacetl, Jiří - rozhovory 
 

459)  RZT 
Ivo Mareš odešel, vzpomínky zůstanou živé / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 38 (14.9.2009), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Stanislav Fiksa: S Ivem jsme byli jako dvojčata. Znojemský týden. 14.9.2009, roč. 9, č. 38, s. 3. 
ČERNOŠEK, Lubomír. Vzpomínka na Ivo Mareše. Znojemský týden. 14.9.2009, roč. 9, č. 38, s. 3. 
SKOPAL, Ladislav, KAŠŠAI, Zbyšek. Za Ivo Marešem. Znojemský týden. 14.9.2009, roč. 9, č. 38, s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - osobnosti - Mareš, Ivo - biografie - vzpomínky 
 

460)  BE 
Hana Weingartenová: Dětství ve Znojmě bylo šťastné / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 38 (14.9.2009), s. 4. 

dtto: 
BE. Hana Weingartenová: V Terezíně jsem byla jen chvíli. Znojemský týden. 21.9.2009, roč. 9, č. 39,     
s. 4. 
BE. Hana Weingartenová: Nejstrašnější chvíle mého života byla v Osvětimi. Znojemský týden. 
29.9.2009, roč. 9, č. 40, s. 4. 
BE. Hana Weingartenová: Když se chce, všechno jde. Znojemský týden. 5.10.2009, roč. 9, č. 41, s. 4. 
Znojmo (Česko) - dějiny - osobnosti - rodáci - Weingartenová, Hana - biografie - vzpomínky 
 

461)  DŘEVOJAN, Zbyšek 
Září 1938 - březen 1939 tragédie pro Československo / Zbyšek Dřevojan. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 39 (21.9.2009), s. 13. 
Československo - Znojmo (Česko) - dějiny - druhá světová válka, 1939-1945 - 1938-1939 - historie - 
vzpomínky 
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462)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 38 (22.9.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - historické - budovy - gymnázia - Gymnázium Dr. Karla Polesného - historie - 
fotografie 
 

463)  ROUPEC,  Jiř í  
Velkovévodství na skalním bidýlku : českého krále Jana Lucemburského jsem našel, Radio Luxembourg už 
nikoliv / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 39 (30.9.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 14. stol. - Lucemburský, Jan - historie 
 

464)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Na svou Hedviku teprve čekám, říká mladý archeolog Humpola / Monika Choděrová. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 41 (9.10.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - osobnosti - archeologové - Humpola, David - Ústav archeolog. 
památkové péče 
 

465)  KOP 
Jaroslav Růžička: Vlčí jáma je důkazem přítomnosti Keltů na Znojemsku / kop. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 42 (12.10.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - dějiny - Keltové - archeologie - Vlčí jáma - osobnosti - amatérští - archeologové - 
Růžička, Jaroslav - výzkumy - výsledky 
 

466)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 41 (13.10.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - ulice - domy - Pražská ul. - Dvořákova ul. - historie 
 

467)  LISTOPAD 
Listopad 89 měnil názvy ulic i využití budov : v letech následujících po listopadu 1989 se změnila mapa 
Znojma, ale i osazenstvo nejrůznějších budov a využití celých částí města. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 267 (16.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 1989 - listopad 1989 - města - mapy - ulice - názvy - změny - grafická - 
znázornění 
 

468)  BE 
Arnošt Parák: Fórum mě vzalo kus života / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 47 (16.11.2009), s. 5. 

dtto: 
BE. Arnošt Parák: Fórum bylo rok částí mého života. Znojemský týden. 23.11.2009, roč. 9, č. 48, s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 1989 - osobnosti - manažeři - Občanské fórum - členové - Parák, Arnošt - 
rozhovory - vzpomínky 
 

469)  MORAVEC,  Josef 
Na Znojemsku vzniklo přes sto organizací Občanského fóra : jak viděl listopad 1989 tehdejší publicista 
Josef Moravec / Josef Moravec. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,       
č. 276 (27.11.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - dějiny - listopad 1989 - Občanské fórum - vznik 
 

470)  MORAVEC,  Josef 
KSČ chtěla oddělit studenty od Občanského fóra / Josef Moravec. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 282 (4.12.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - dějiny - listopad 1989 - Občanské fórum - Koordinační výbor Občanského fóra (KVOF) 
- stanoviska - vydání - historie 
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471)  VSM 
Velké dějiny Znojma budou třídílné / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,      
č. 295 (19.12.2009), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - dějiny - publikace - Velké dějiny Znojma - vydání - přípravy - projekty - Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

472)  KOP 
Jaroslav Růžička: Pod rotundou jsem detekoval vysokého církevního hodnostáře / kop. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. IV, příl. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) - osobnosti - amatérští - 
archeologové - Růžička, Jaroslav - výzkumy - výsledky - hypotézy 
 

473)  KACETL,  Jiř í  
Znojmo jako středověká pevnost na jihu Moravy / Jiří Kacetl. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 6, č. 2 
(2009), s. 4, 6, 8, 10. 
Morava jižní (Česko) – Znojmo (Česko) - dějiny - středověk - Velká Morava - hraniční pevnost - hradby - 
opevnění - historie - česko-německé - texty 
 

474)  KACETL,  Jiř í  
Znojmo als mittelalterliche Festung Südmährens / Jiří Kacetl. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 6, Nr. 2 
(2009), S. 5, 7, 9, 11. 
Morava jižní (Česko) – Znojmo (Česko) - dějiny - středověk - Velká Morava - hraniční pevnost - hradby - 
opevnění - historie - česko-německé - texty 
 
 
 

Histor ické památky: 
 
 

475)  SMOLA,  Vojtěch  
Za 160 milionů Loucký klášter nikdo nechce / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 5 (7.1.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MM. V prvním kole stát Louku neprodal. Rovnost-Znojemský deník. 7.1.2009, roč. 20, č. 5, s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - prodej - ceny - snížení 
 

476)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno trojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 1 (6.1.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - historické - památky - náměstí - Divišovo náměstí - Jezuitské náměstí - 
historie - fotografie 
 

477)  MCH 
Radniční věž je opět přístupná turistům / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 14 (17.1.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - Radniční věž (Znojmo, Česko) - turisté - zpřístupnění 
 

478)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 2 (13.1.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - dějiny - fotografie 
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479)  CHAF 
Okrašlovací spolek chce obnovit kamenné svědky minulých dob / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 4 (19.1.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - obnovení - společenské - organizace - spolky - Okrašlovací 
spolek 
 

480)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 3 (20.1.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Kovářská ul. - domy - historie - fotografie 
 

481)  SPREJEŘI 
Sprejeři nastříkali na hradby rasistické obrazce. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 20, č. 24 (29.1.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - Horní park - sprejeři - malby - poškození - tresty 
 

482)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 4 (27.1.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - kasárna - Jarošova ul. - dějiny - fotografie 
 

483)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Znojemské podzemí se změní v hororovou scénu / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 42 (19.2.2009), s. 3. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Katakomby pod Znojmem ukrývají středověké vězení. Právo. 20.2.2009, roč. 19, č. 43,  
s. 14. 
ŠIP. Znojemské podzemí nabídne tajemnou prohlídku. Znojemské listy. 26.2.2009, roč. 18, č. 4, s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Znojemské podzemí - trasy - úpravy - rekvizity - instalace 
 

484)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojemským podzemím rejdí strašidla : nový prohlídkový okruh nabídne v podzemí Znojemská Beseda / 
Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 8 (20.2.2009), s. 1, 7. 

dtto: 
JM. Za rytířem, mnichem a kostlivci do podzemí. Znojemský týden. 23.2.2009, roč. 9, č. 9, s. 5. 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Znojemské podzemí mění tvář, bude více strašidelné. Znojemsko. 24.2.2009, roč. 19, 
č. 8, s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Znojemské podzemí - trasy - úpravy - rekvizity - instalace 
 

485)  GRD 
Znojmo hledá novou tvář náměstí Svobody / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 20, č. 44 (21.2.2009), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Soutěž má pomoci změnit náměstí Svobody. Znojemský týden. 23.2.2009, roč. 9, č. 9, s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - náměstí Svobody - úpravy - soutěže - vyhlášení - 
Městský úřad Znojmo 
 

486)  VSM 
Cena Louckého kláštera klesla na polovinu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 58 (10.3.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
GROSSMANN, David. Zlevněný klášter bude mít kupce. Rovnost-Znojemský deník. 10.3.2009, roč. 20,  
č. 58, s. 1. 
JM. Klášter v Louce je levnější. Znojemský týden. 16.3.2009, roč. 9, č. 12, s. 1. 
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Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - prodej - ceny - snížení 
 

487)  VSM 
V podzemí se objeví skřeti a strašidla / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,   
č. 60 (12.3.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Znojemské podzemí - trasy - úpravy - rekvizity - instalace - 
Knotková, Marcela - rozhovory 
 

488)  TREK 
Horní náměstí s kašnou / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 9 (3.3.2009), s. 2. 

dtto: 
ŠIP. Kašna na náměstí bude. Znojemské listy. 12.3.2009, roč. 18, č. 5, s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kašny - Horní náměstí - rekonstrukce - výstavba 
 

489)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 9 (3.3.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kláštery - Loucký klášter - historie - fotografie 
 

490)  VSM 
Znojmo má opět funkční model radniční věže / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 72 (26.3.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Radniční věž (Znojmo, Česko) - modely - restaurování - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) - zpřístupnění 
 

491)  MLÝN 
Mlýn přestal sloužit před dvě stě lety. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 13 (23.3.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - větrné - mlýny - nám. Svobody - historie - 19. stol. 
 

492)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Opravy hradu omezí jeho provoz : ještě před hlavní turistickou sezonou začnou opravy znojemského 
hradu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 76 
(31.3.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - opravy - rekonstrukce 
 

493)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojemský hrad čekají opravy / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 77 (1.4.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Znojemský hrad - opravy - funkční změny - kulturně-
společenské centrum - lanovky - studie využitelnosti - výběrové řízení 
 

494)  JM 
Náměstí dostane podobu trojúhelníku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 14 (30.3.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - opravy - rekonstrukce - dokončování 
- změny 
 

495)  VIDEMANNOVÁ,  Alexandra M. 
Znojmo umí pohladit / Alexandra M. Videmannová. -- In: in-magazín Hospodářských novin. -- Roč. 8,      
č. 14 (8.4.2009), s. 11-13. 
Znojmo (Česko) - historické - sakrální - památky - kostely - kaple sv. Václava - kostel sv. Alžběty - 
kostel sv. Jana Křtitele - kostel sv. Ducha - historie 
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496)  JM 
V základech kláštera se našly tři kostry a bronzová záušnice / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 15 (6.4.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kláštery - Minoritský klášter - archeologické - nálezy - hroby - 
záušnice 
 

497)  JM 
Stanou se z ošklivek krásky? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 15 (6.4.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - ulice - ul. Přemyslovců - Velká Mikulášská - Malá Mikulášská - 
budovy - rekonstrukce - opravy 
 

498)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 14 (7.4.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - Gránický potok - historie - fotografie 
 

499)  ŠIP 
Rekonstrukce Horního náměstí jde do finále : kompletně hotové bude na konci června, průjezdné již 
brzy / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 8 (23.4.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - rekonstrukce – dokončení 
 

500)  ŠUF 
Pod Znojmem se usadily multikanály / šuf. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 16 (21.4.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - rekonstrukce - opravy - multikanály - 
zavedení 
 

501)  JM 
Architekt Grym: Horní náměstí je místo pro setkávání / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 18 (27.4.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - rekonstrukce - osobnosti - architekti 
- Grym, Ludvík - návrhy 
 

502)  SMOLA,  Danie l  
Sarkofág skrýval přes sto padesát let starý pergamen / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 103 (4.5.2009), s. 3. 

dtto: 
EINSENBRUK, Jiří. Sarkofág skrýval starý dokument. Znojemsko. 5.5.2009, roč. 19, č. 18, s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - památníky - Památník Karla Kopala - Komenského nám. - nálezy - 
pergameny - pamětní listy 
 

503)  VSM 
Loucký klášter opět nikdo nechtěl / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 104 
(5.5.2009), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Ani za osmdesát milionů Loucký klášter nikdo nechtěl. Rovnost-Znojemský deník. 
5.5.2009, roč. 20, č. 104, s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - prodej - výběrové řízení - 3. kolo – nezájem 
 

504)  SMOLA,  Vojtěch  
Našli kamenný sarkofág s poselstvím / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 104 (5.5.2009), s. 2, Jižní Morava. 
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dtto: 
CHAF. Základy pomníku skrývaly sto padesát let staré poselství. Znojemský týden. 4.5.2009, roč. 9,     
č. 19, s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - osobnosti - vojevůdci - Kopal, Karl von - Kopalův pomník - 
restaurování - sarkofágy - nálezy 
 

505)  VSM 
Cena kláštera už klesla na třetinu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 105 
(6.5.2009), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Stát slevil, za Loucký klášter chce padesát pět milionů. Rovnost-Znojemský deník. 
6.5.2009, roč. 20, č. 105, s. 3. 
Znojmo(Česko) - historické - památky - Loucký klášter - prodej - výběrové řízení - cena - pokles - 
nezájem 
 

506)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 18 (5.5.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - rekonstrukce - historie - fotografie 
 

507)  JM 
Loucký klášter je k mání za 55 milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 20 (11.5.2009), s. 1. 

dtto: 
KRE. Klášter se slevou. Ekonom. 14.5.2009, roč. 53, č. 19, s. 51. 
TREK. Klášter zůstává na ocet. Znojemsko. 12.5.2009, roč. 19, č. 19, s. 1. 
mm. Louka je znovu na prodej, za 55 milionů. Rovnost-Znojemský deník. 17.6.2009, roč. 20, č. 140, s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - prodej - cena - snížení - nezájem 
 

508)  JM 
Proč zmizel slavný Hotel u Tří korun / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 20 (11.5.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hotely - Hotel u Tří korun - Horní náměstí - historie 
 

509)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 19 (12.5.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kostely - Kostel sv. Jana Křtitele - Masarykovo náměstí - 
historie - fotografie 
 

510)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 20 (19.5.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kostely - kostel sv. Michala - historie - fotografie 
 

511)  SMOLA,  Vojtěch  
Horní náměstí: opravy končí / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 123 (28.5.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - rekonstrukce - dokončení 
 

512)  SMOLA,  Danie l  
Nové Horní náměstí se líbí málokomu : mezinárodním dnem dětí se pro veřejnost prakticky otevřelo 
zrekonstruované znojemské Horní náměstí / Daniel Smola, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 127 (2.6.2009), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - rekonstrukce - dokončení - vzhled - 
kritika 
 

513)  JM 
Architekt navrhl kašnu z bronzu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny proznojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 23 (1.6.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - kašny - návrhy - architekti - Grym, 
Ludvík 
 

514)  JM 
Louka se prodává po čtvrté / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 24 (8.6.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické památky - kláštery - Loucký klášter - prodej - cena - snížení - nezájem 
 

515)  SMOLA,  Vojtěch  
Vadil nápis "pohřební ústav", tak ho sundali / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 133 (9.6.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - vstupní - brány - Pražská brána - nápisy - odstranění - náhrada 
 

516)  VSM 
Náměstí: ostrá debata / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 135 
(11.6.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
JM. Kritika náměstí je podle architekta neférová. Znojemský týden. 8.6.2009, roč. 9, č. 24, s. 3. 
ŠIPOŠOVÁ, Denisa. Neopakovatelnost náměstí bude v symbióze historického a současného. Znojemské 
listy. 18.6.2009, roč. 18, č. 12, s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - rekonstrukce - dokončení - architekti 
- Grym, Ludvík - rozhovory 
 

517)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 22 (2.6.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - dějiny - vývoj - historie - fotografie 
 

518)  MRVA,  V last imi l  
Každá změna přináší kritiku, a lidé navíc rychle zapomínají, jak to vypadalo dřív / Vlastimil Mrva. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 19, č. 23 (9.6.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - rekonstrukce - opravy - kritika - 
Čižmář, Zdeněk - rozhovory 
 

519)  JM 
Na hradě je 300 let starý krov / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 25 (15.6.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - střechy - krovy - opravy - 
rekonstrukce 
 

520)  SMOLA,  Vojtěch  
Kostlivci v podzemí vyhráli : úpění, vrzání a chechot se lidem líbí / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 145 (23.6.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
DUŠ. Podzemí mezi nejlepšími. Znojemské listy. 4.6.2009, roč. 18, č. 11, s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - podzemí - Znojemské podzemí - soutěže - Kudy z nudy - ocenění 
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521)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 24 (16.6.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Václavské náměstí - domy - historie - současnost - 
fotografie 
 

522)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Socha Nike znovu shlíží na život na Komenského náměstí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 151 (30.6.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Viktorie se vrátila zpět. Znojemský týden. 13.7.2009, roč. 9, č. 29, s. 6. 
TREK. Niké se vrátila. Znojemsko. 14.7.2009, roč. 19, č. 28, s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - sochy - Nike - restaurování - dokončení - Komenské nám. 
 

523)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Kostel svaté Alžběty září novotou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 152 (1.7.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Kruchtu s varhanami zvedali ručními hevery. Znojemský týden. 22.6.2009, roč. 9, č. 26, s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kostely - kostel sv. Alžběty - opravy - dokončení 
 

524)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Kaplanka se rozrostla do krásy / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 25 (23.6.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Kaplanka - rekonstrukce – Penzion Kaplanka - Blažíček, Jan 
 

525)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 25 (23.6.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - uličky - Slepá ul. - domy - historie - fotografie 
 

526)  JM 
Horní náměstí je o 15 milionů dražší / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 27 (29.6.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - rekonstrukce - dokončení - náklady – 
navýšení 
 

527)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 26 (30.6.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Dolní náměstí - Masarykovo náměstí - historie - 
fotografie 
 

528)  VSM 
Cena kláštera klesla na třetinu, kupci se nehlásí / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 165 (17.7.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
MM. Loucký klášter opět nenašel kupce. Rovnost-Znojemský deník. 17.7.2009, roč. 20, č. 165, s. 3.  
JM, KOP. Svítá klášteru v Louce na lepší časy?. Znojemský týden. 20.7.2009, roč. 9, č. 30, s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kláštery - Loucký klášter - prodej - ceny - snížení - nezájem 
 

529)  KOP 
Horní náměstí, bouře ve sklenici vody? / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 28 (7.7.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - opravy - rekonstrukce - obyvatelé - 
kritika 
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530)  ŠUFAJZL, Jaros lav  
Na znojemské Horní náměstí se po šesti měsících vrátil život / Jarda Šufajzl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
19, č. 27 (8.7.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - rekonstrukce - dokončení - osobnosti 
- architekti - Grym, Ludvík - rozhovory 
 

531)  MOŠTĚK,  Mart in  
Stát stopl prodej, Louku levněji nedá : nejméně pětapadesát milionů chce stát za Loucký klášter          
ve Znojmě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 175 
(29.7.2009), s. 1. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. O klášter není zájem. Právo. 3.8.2009, roč. 19, č. 179, s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kláštery - Loucký klášter - prodej - odklad 
 

532)  SPA 
Radniční věž je otevřena i v noci / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 177 (31.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Radniční věž (Znojmo, Česko) - otevírací doba - prodloužení 
 

533)  DŘEVOJAN, Zbyšek 
Kopalův pomník v historických souvislostech / Zbyšek Dřevojan. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 30 (20.7.2009), s. 5. 

dtto: 
KACETL, Jiří. Kopalův pomník si zaslouží rehabilitaci. Znojemský týden. 27.7.2009, roč. 9, č. 31, s. 13. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - pomníky - Kopalův pomník - historie - souvislosti 
 

534)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 29 (21.7.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - historické - památky - domy - Veselá ul. - Vlkova ul. - historie - fotografie 
 

535)  EIS 
Kašna ve finiši / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 29 (21.7.2009), s. 12. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Václavské náměstí - kašny - rekonstrukce – dokončení 
 

536)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 28 (14.7.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - ulice - ul. Jana Palacha - historie – fotografie 
 

537)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Smradlavé zákoutí Jámy konečně zmizí / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 30 
(28.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Staré město (Znojmo, Česko) - Jáma - domy - rekonstrukce 
 

538)  ŠUFAJZL, J .  
Tady je to pravé obchodní centrum / J. Šufajzl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 30 (28.7.2009), s. 8. 

dtto: 
Š. Líbí, nelíbí? Znojemsko. 28.7.2009, roč. 19, č. 30, s. 8. 
DAVID, Lukáš. Přeš Horní náměstí kráčela historie i všichni obchodníci od pravěku po dnešek. 
Znojemsko. 28.7.2009, roč. 19, č. 30, s. 9. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - rekonstrukce - dokončení 
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539)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 30 (28.7.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - ulice - ul. Přemyslovců - Malá Františkánská - Václavské náměstí 
- Minoritský klášter - domy - historie - fotografie 
 

540)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Z komunistického Památníku věčné slávy už nic nezbylo / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 188 (13.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - památníky - Památník věčné slávy -odstranění - Horní park - 
úpravy 
 

541)  KRAINER,  Jakub 
Pod jeho rukama rostou znojemské hradby / Jakub Krainer. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 190 (15.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - rekonstrukce - opravy - osobnosti - zedníci - 
obkladači - Čopf, Jaroslav 
 

542)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Jáma dostane novou tvář dříve : koncem letošního roku chtějí zastupitelé skončit s opravami Jámy / 
Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 191 (17.8.2009), 
s. 1. 

dtto: 
ŠIP. Jáma se opravuje. Znojemské listy.27.8.2009, roč. 18, č. 15, s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Staré město (Znojmo) - Jáma - revitalizace - rekonstrukce 
 

543)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojemský hrad ovládli dělníci / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemskýdeník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 195 (21.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Znojemský hrad - Deblínský zámek - opravy 
 

544)  SMOLA,  Vojtěch  
Chudinská čtvrť má lákat turisty / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 198 (25.8.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
JM. Jáma dostane původní podobu. Znojemský týden. 24.8.2009, roč. 9, č. 35, s. 2. 
TREK. Jáma koncem roku. Znojemsko. 25.8.2009, roč. 19, č. 34, s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Staré město (Znojmo) - Jáma - revitalizace - rekonstrukce 
 

545)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 33 (18.8.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - domy - Václavské náměstí - historie - fotografie 
 

546)  JM 
Hradby: místo pro vycházky, vodu i turnaje / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 35 (24.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - rekonstrukce - změny - Dolní park - Hranolová věž 
 

547)  VSM 
Opravuje se ochoz dvojité kaple / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 200 
(27.8.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kaple - kaple sv. Václava - rekonstrukce - opravy 
 



   Znojemsko v tisku 2009 
 

 

76 

 

548)  VSM 
Pivaři rozhodli o opravě hradu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 209 
(7.9.2009), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
ŠIP. Znojemský hrad obsadili řemeslníci. Znojemské listy. 10.9.2009, roč. 18, č. 16, s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Znojemský hrad - střechy - opravy - Starobrno, a. s. - finanční 
- příspěvky - akce - Všichni na jedno, Hostan za všechny 
 

549)  MOŠTĚK,  Mart in  
Louka: do hry se opět vrací město : o bezúplatném převodu Louckého kláštera do majetku Znojma budou 
v úterý opět rozhodovat zastupitelé / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 212 (10.9.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - vlastnictví - bezúplatné převody - jednání - 
Městský úřad Znojmo - Úřad pro zastupování státu 
 

550)  PAVLÍK, V .  
Něco znojemské historie : Kostel Stolce sv. Petra a Památka sv. Pavla / V. Pavlík. -- In: Život farností 
Znojma. -- Č. 7 (2009), s. 4-5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kostely - Kostel Stolce sv. Petra a Památky sv. Pavla - Václavské 
náměstí - archeologické - průzkumy - historie 
 

551)  JM 
Město chce ulici v pivovaru / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 37 (7.9.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - uličky - Hradní ulička - odkoupení - Rada města Znojma - 
majitelé - Heineken 
 

552)  JM 
Na hradě vymění stovku oken / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 37 (7.9.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - okna - výměna 
 

553)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Louka: Znojmo počítá s investicí kolem miliardy : na včerejším zasedání znojemští zastupitelé rozhodli, 
že město znovu požádá o bezúplatný převod kláštera do svého majetku / Dalibor Krutiš, Martin Moštěk. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 217 (16.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - vlastnictví - bezúplatné převody - Městský 
úřad Znojmo - Úřad pro zastupování státu - žádosti 
 

554)  VSM 
Znojmo opět žádá o převod Louckého kláštera / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 224 (24.9.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Město Znojmo chce loucký klášter. Znojemsko. 22.9.2009, roč. 19, č. 38, s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - vlastnictví - bezúplatné převody - jednání - 
Městský úřad Znojmo - Úřad pro zastupování státu 
 

555)  BE 
Loucký klášter možná zachrání město Znojmo / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 38 (14.9.2009), s. 1. 

dtto: 
ŠIP. Město se opět pokusí získat Loucký klášter. Znojemské listy. 24.9.2009, roč. 18, č. 17, s. 1, 2. 
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Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - vlastnictví - bezúplatné převody - jednání - 
Městský úřad Znojmo - Úřad pro zastupování státu 
 

556)  KOP 
Z Mikulášského náměstí zmizel Vinařský kámen / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 38 (14.9.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kamenné - rozcestníky - Vinařský kámen - odstranění - 
Mikulášské náměstí 
 

557)  LUŇÁKOVÁ,  Zuzana 
Loucký klášter chtějí arabští šejci / Zuzana Luňáková. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -
- Roč. 53, č. 189 (30.9.2009), s. 15. 

dtto: 
VSM, ČTK. O Loucký klášter usilují Arabové. Mladá fronta dnes. 30.9.2009, roč. 20, č. 228, s. 2, Jižní 
Morava. 
SMOLA, Daniel, KRUTIŠ, Dalibor. O Loucký klášter se zajímají cizinci. Rovnost-Znojemský deník. 
30.9.2009, roč. 20, č. 228, s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - prodej - zájemci - investoři - Saúdská Arábie - 
Egypt - jednání 
 

558)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Lidé si z dotací rozdělí téměř milion korun na opravy domů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 228 (30.9.2009), s. 3. 

dtto: 
VSM. Majitelé domů mohou získat dotace. Mladá fronta dnes. 1.10.2009, roč. 20, č. 229, s. 4, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - opravy - dotace - státní rozpočet - městský rozpočet - 
Program regenerace Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny 
 

559)  TREK 
Kašna zaujme světelnými efekty / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 36 (8.9.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kašny - rekonstrukce - opravy - dokončení - Václavské náměstí 
 

560)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 36 (8.9.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - historie – fotografie 
 

561)  SPA 
Mariánské náměstí obkrouží nové chodníky / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 20, č. 234 (7.10.2009), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Kruhový objezd obkrouží nové chodníky a zeleň. Znojemské listy. 22.10.2009, roč. 18, č. 19, s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Mariánské náměstí - chodníky - opravy 
 

562)  PAVLÍK, V .  
Něco znojemské historie : kaple sv. Lucie ve Znojmě / V. Pavlík. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 8 
(2009), s. 4-6. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - radnice - kaple - kaple sv. Lucie - historie 
 

563)  JM 
O osudu kláštera se rozhodne již tento týden / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 39 (21.9.2009), s. 2. 
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Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - prodej - zájemci - investoři - Saúdská Arábie - 
Egypt - jednání 
 

564)  STŘECHA,  František 
Peripetie soužití na jižní Moravě / František Střecha. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 6, č. 1 (2009), s. 4, 6, 
8, 10. 
Znojmo (Česko) - Kleinhaugsdorf - historické - památky - pomníky - Němci - vysídlení - česko-německé 
vztahy - historie - česko-německé - texty 
 

565)  STŘECHA,  František 
Wendepunkt des Zusammenslebens in Südmähren / František Střecha. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 6, 
Nr. 1 (2009), S. 5, 7, 9, 11. 
Znojmo (Česko) - Kleinhaugsdorf - historické - památky - pomníky - Němci - vysídlení - česko-německé 
vztahy - historie - česko-německé - texty 
 

566)  KOP 
Horní náměstí je opět bez toalet / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 40 (29.9.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - rekonstrukce - podzemní - toalety - 
zatěžkávací - zkoušky 
 

567)  SMOLA,  Danie l  
Cukrárna Speciál na Horním náměstí svou historii právě dopsala / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 40 (2.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - cukrárny - Cukrárna Speciál - historie - fotografie - vzpomínky 
 

568)  JM 
Česko-rakouská společnost chce koupit klášter v Louce / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 41 (5.10.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - prodej - zájemci - investoři - Saúdská Arábie - 
Egypt - jednání 
 

569)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 40 (6.10.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - Buchbergerův dům - Obrokova ul. - historie - 
fotografie 
 

570)  ŠIP 
Komenského náměstí jako důstojný vstup do centra města : rekonstrukcí inženýrských sítí začne příští 
týden postupná proměna náměstí / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 18 (8.10.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Komenského nám. - inženýrské sítě - rekonstrukce – 
zahájení 
 

571)  VSM 
Arabové zatím ke klášteru mlčí / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 245 
(20.10.2009), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter (Znojmo, Česko) - prodej - zájemci - investoři - 
Saúdská Arábie - Egypt – jednání 
 

572)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Komenského náměstí se změní na klidovou zónu / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 41 
(13.10.2009), s. 9. 
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dtto: 
DŠ. Rekonstrukcí inženýrských sítí začala proměna náměstí Komenského. Znojemský týden. 19.10.2009, 
roč. 9, č. 43, s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Komenského nám. - rekonstrukce - klidová zóna 
 

573)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 42 (20.10.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - 11. -12. stol. - historie - současnost - 
fotografie 
 

574)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 43 (27.10.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - domy - Kaplanka - Kostel sv. Mikuláše - historie - současnost - 
fotografie 
 

575)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Ruina v Klácelové ulici: poslední na řadě : domy v centru Znojma, které byly na seznamu ohrožených 
památek, dostávají novou tvář / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 262 (10.11.2009), s. 3. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Ruiny historických domů v centru města dostávají novou podobu. Znojemské noviny. 
13.11.2009, roč. 7, č. 46, s. 4. 
Znojmo (Česko) - centrum - historické - památky - domy - opravy - Klácelova ul. 
 

576)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 44 (3.11.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - domy - chátrání - Antonínská ul. - Lazebnická ul. - 
historie - fotografie 
 

577)  SMOLA,  Vojtěch  
Loucký klášter: kupci couvají : stát měl dnes projednat zájem Arabů i Znojma o Loucký klášter / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 274 (25.11.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - prodej - bezúplatné převody - jednání - Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových - Městský úřad Znojmo - zahraniční - investoři 
 

578)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 45 (10.11.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - nám. kpt. Otmara Chlupa - historie - fotografie 
 

579)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Podzemí chystá rozšířené prohlídky / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 279 (1.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - podzemí - expozice - rozšíření - inspirace - znojemské - pověsti 
 

580)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Opravenému Hornímu náměstí chybí kašna : znojemská radnice má už dva roky novou městskou 
architektku / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 281 
(3.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - rekonstrukce - osobnosti - architekti 
- Ludvíková, Iveta - rozhovory 
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581)  VSM 
Adventní je i znojemské podzemí / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 284 
(7.12.2009), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - podzemí - Znojemské podzemí - expozice - prohlídky - rozšíření 
- znojemské - pověsti - Advent 
 

582)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 46 (18.11.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Mikulášské náměstí - budovy - historie - fotografie 
 

583)  HYMPL,  Josef 
Na zámcích i klášterech visí exekuce / Josef Hympl. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 
22, č. 285 (8.12.2009), s. 4. 
Česko - Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - exekuce 
 

584)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 47 (24.11.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - ulice - Vlkova ul. - budovy - historie - současnost - fotografie 
 

585)  EISENBRUK,  Jiř í  
Záchod vydlabal do středověké věže / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 48 (1.12.2009),    
s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - středověká - opevnění - hradby - archeologické - nálezy 
 

586)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 49 (8.12.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - renesanční - budovy - historie -fotografie 
 

587)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 51 (22.12.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - historie - současnost - fotografie 
 

588)  JM 
Investoři: Louku nám Úřad nechce prodat / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 1 (28.12.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - prodej - bezúplatné - převody - jednání - Úřad 
pro zastupování státu - Městský úřad Znojmo - zahraniční - investoři 
 
 
 

Veřejný ž i vot –  s tátn í  sp ráva:  
 
 

589)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Katastr se už letos přestěhuje do nového : o rok dříve proti plánu skončí rekonstrukce domu na Pražské 
ulici ve Znojmě / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 84 
(9.4.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - státní správa - úřady - katastrální úřady - Katastrální úřad Znojmo - 
přestěhování - moderní - rekonstruované - pracoviště 
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590)  DUCHOŇ, L ibor  
Lada Hlaváčková, mluvčí Českého předsednictví Evropské unie na ministerstvu dopravy: Je pouze jedno 
místo na světě, kterému se říká domov, a tím je pro mě jednoznačně moje Znojmo / Libor Duchoň. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 19, č. 13 (31.3.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - státní správa - Ministerstvo dopravy - Evropská unie - předsednictví - 
osobnosti - mluvčí - Hlaváčková, Lada - rozhovory 
 

591)  CHAF 
Vlad. Remek: Pokroky v kosmonautice jsou, ale ne tak bombastické / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 19 (4.5.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - státní správa - europoslanci - Remek, Vladimír, 1948- - rozhovory 
 

592)  JM 
Katastr se stěhuje na Pražskou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 37 (7.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - státní správa - úřady - Katastrální úřad Znojmo - stěhování -     
Pražská ul. 
 

593)  KOP 
Ve Znojmě se setkali zástupci České republiky a Rakouska / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - státní správa - Ministerstvo průmyslu a obchodu - Ministerstvo 
hospodářství - mezinárodní - setkání - zástupci - Rakousko 
 
 
 

Veřejný ž i vot –  m ístn í  sp ráva:  
 
 

594)  NEZVEDA,  Petr,  1967-  
Znojmo je pro mne tím městem, pro které chci udělat maximum / Petr Nezveda. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 19, č. 1 (6.1.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - hodnocení - 
2008 
 

595)  SMOLA,  Vojtěch  
Model Znojma? Rozhodne cena / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 15 (19.1.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - města - modely - makety - zhotovení - plánování - Rada 
města Znojma 
 

596)  BE 
Archeolog Čižmář míří na odbor rozvoje / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 4 (19.1.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - odbor rozvoje - osobnosti - 
vedoucí - Čižmář, Zdeněk - jmenování 
 

597)  ŠUF 
Noví vedoucí odborů: Svoboda a Čižmář / šuf. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 3 (20.1.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - odbor rozvoje - odbor správní - osobnosti - vedoucí - 
Čižmář, Zdeněk - Svoboda, Radek 
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598)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojmo sníží nájmy. Kvůli krizi / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 23 (28.1.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - nebytové prostory - nájmy - snížení 
 

599)  MIV 
Znojmo zmrazilo nájmy / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 25 (30.1.2009), s. 12. 

dtto: 
BE. Nájmy obchodů půjdou dolů. Znojemský týden. 2.2.2009, roč. 9, č. 6, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - nebytové prostory - nájmy – snížení 
 

600)  SMOLA,  Vojtěch  
Krize: lidé ušetří na nájmech : znojemští radní se v době hospodářské krize rozhodli nezvyšovat nájem 
obyvatelům městských bytů a podnikatelé dokonce dostanou slevu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 30 (5.2.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - nájemné - nebytové prostory - snížení - 
podnikatelé - úspora 
 

601)  ŠIP 
Znojmo reaguje na finanční krizi snížením nájmů : nájemné v městských bytech neporoste, nájemné 
nebytových prostor se sníží / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 2 (29.1.2009), s. 1, 2. 

dtto: 
TREK. Nájmy zůstanou, pokladna zchudne. Znojemsko. 3.2.2009, roč. 19, č. 5, s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - městské - byty - nájmy - stagnace 
 

602)  MRVA,  V last imi l  
Komunální politiku si člověk musí zažít i odžít : místostarosta Znojma Marian Keremidský má první 
polovinu volebního období za sebou / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 5 (3.2.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - osobnosti - místostarostové - 
Keremidský, Marian - rozhovory 
 

603)  MOŠTĚK,  Mart in  
Radní řekli, kam dají miliony / Martin Moštěk, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 40 (17.2.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - investiční akce - 2009 - 
schválení - financování 
 

604)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo: co s penězi na hokej / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 70 (24.3.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
ANDRLE, Martin - MOŠTĚK, Martin. Miliony na znojemský hokej zůstanou v rozpočtu města. Rovnost-
Znojemský deník. 24.3.2009, roč. 20, č. 70, s. 17. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - hokej - extraliga 
- zrušení - dotace - úspora 
 

605)  MCH 
Kulturní komise má novou šéfovou / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 70 (24.3.2009), s. 3. 

dtto: 
T. Jitka Schneiderová místo Zdeňka Čižmáře. Znojemsko. 31.3.2009, roč. 19, č. 13, s. 2. 
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Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - kulturní komise - komise 
kultury, turistického ruchu a památkové péče - osobnosti - ředitelé - Schneiderová, Jitka - jmenování 
 

606)  BE 
Místostarosta Balík se vrátil a chce pro Znojmo hospic / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 13 (23.3.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - místostarostové - Balík, Pavel - rozhovory 
 

607)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo dá sportovcům miliony korun : znojemské zastupitelstvo potvrdilo dotace pro sportovní oddíly / 
Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 13 (27.3.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstvo - rozpočet - dotace - schvalování - 
sportovní - oddíly 
 

608)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Nevídáno: studenti bojují za úřednici / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 85 (10.4.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - úředníci - tresty - studenti - 
petice - podepisování 
 

609)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo chce znovu získat Tip klub : nevyužitý bývalý svazácký dům v centru Znojma vlastní opět stát / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 95 (23.4.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Město chce Tip klub na náměstí TGM. Znojemský týden.27.4.2009, roč. 9, č. 18, s. 3. 
TREK. Znojmo chce získat Tip klub. Znojemsko. 28.4.2009, roč. 19, č. 17, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Tip klub - vlastnictví - Městský úřad Znojmo - 
bezúplatné převody - žádosti - využití 
 

610)  JM 
Krize se dotkla rozpočtu Znojma / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 17 (20.4.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - rozpočet - 2009 
- příjmy - propad - hospodářská krize 
 

611)  TREK 
Znojmo získalo za 2 roky 340 milionů / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 15 (15.4.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Evropské fondy - dotace - získání - Městský úřad 
Znojmo 
 

612)  MOŠTĚK,  Mart in  
Mareš si prohlédl otcovu kancelář / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 105 (6.5.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Na radnici jsou dvě pracovny starostů. Znojemský týden. 11.5.2009, roč. 9, č. 20, s. 2, Inzert. 
EISENBRUK, Jiří. Marešův nábytek na původním místě. Znojemsko. 19.5.2009, roč. 19, č. 20, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Mareš, Josef - kanceláře - 
nábytek - restaurování 
 

613)  VSM 
Město si kvůli krizi vezme od banky úvěr / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 153 (2.7.2009), s. 4, Jižní Morava. 
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Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - rozpočty - úvěry - schválení 
 

614)  DAK 
Úředníci si kvůli bezpečnosti posvítí na mázhauzy / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 170 (23.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - protipožární - bezpečnostní - 
opatření - mázhausy - provozovatelé - dodržení - porušení - sankce 
 

615)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Ztráty a nálezy: klíče i kola : Znojemská radnice má v úschovně ztrát a nálezů desítky věcí / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 176 (30.7.2009), s. 3. 

dtto: 
SPA. Ztráty a nálezy: klíče, bicykly i kočárek. Znojemské noviny. 31.7.2009, roč. 7, č. 31, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Radnice (Znojmo, Česko) - ztráty - nálezy – úschovny 
 

616)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Radní: posílejte náměty k územnímu plánu : náměty a připomínky k novému územnímu plánu mohou až     
do začátku září posílat lidé zastupitelům města / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 188 (13.8.2009), s. 3. 

dtto: 
ZD. Znojmo chystá nový Územní plán. Znojemský týden. 17.8.2009,roč. 9, č. 34, s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstvo - obyvatelstvo - územní plány - změny - 
náměty - připomínky 
 

617)  KOLÍNKOVÁ,  E liška 
Okresní města seškrtávají rozpočty : v městských kasách chybí kvůli ekonomické krizi peníze / Eliška 
Kolínková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 199 (26.8.2009), s. 1, Jižní 
Morava. 
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočty - krácení 
 

618)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kandidáti chtějí hřiště i peníze od památkářů : rivalové ve volbách se shodli na podpoře sportu / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 204 (1.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - komunální volby - kandidáti - priority 
 

619)  MOŠTĚK,  Mart in  
Zastupitelé zakázali pouliční prostituci / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 217 (16.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - městské zastupitelstvo - 
vyhlášky – schválení 
 

620)  KOP 
Znojmo chce získat TIP Club / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 41 (5.10.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Tip Club - vlastnictví - Městský úřad Znojmo - 
bezúplatné převody - žádosti - využití 
 

621)  MCH 
Datová schránka funguje od října / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 242 (16.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - datové schránky - zprovoznění 
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622)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Katastrální úřad: nově na Pražské : budova na Pražské ulici, sousedící s objekty policie, bude brzy sloužit 
lidem / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 252 
(29.10.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Katastr je od 1. prosince na Pražské. Znojemský týden. 2.11.2009, roč. 9, č. 45, s. 2. 
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Katastrální úřad Znojmo - 
Katastrální úřad Moravský Krumlov - sloučení - přestěhování - Pražská ul. 
 

623)  VSM 
Katastrální úřad nabídne pohodlí / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 258 
(5.11.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
TREK. Nová budova katastru nabídne více soukromí. Znojemsko. 3.11.2009, roč. 19, č. 44, s. 3. 
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Katastrální úřad Znojmo - 
Katastrální úřad Moravský Krumlov - sloučení - přestěhování - Pražská ul. 
 

624)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Předseda MNV odešel ke dráze / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 267 (16.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - MNV - Městský národní výbor Znojmo - osobnosti - 
předsedové - starostové - Svoboda, Josef - biografie 
 

625)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojmo míří ke koupi pivovaru : další krok k získání bývalého pivovaru Hostan ve Znojmě udělali v pondělí 
městští radní / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 268 
(18.11.2009), s. 1. 

dtto: 
RZT. Heineken prodává pivovar městu. Znojemský týden. 16.11.2009, roč. 9, č. 47, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - pivovary - Hostan - odkoupení - Městský 
úřad Znojmo - Heineken - jednání 
 

626)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo chce koupit bývalý pivovar : město odkoupí areál, kde se vyrábělo pivo Hostan, za 26 milionů    
od nizozemského koncernu Heineken. Má však podmínky / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 274 (25.11.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva - SMOLA, Daniel. Potvrzeno: Znojmo koupí pivovar. Rovnost-Znojemský deník. 
25.11.2009, roč. 20, č. 274, s. 1. 
VOJTEK, Milan. Znojmo dalo zelenou koupi pivovaru. Právo. 26.11.2009, roč. 19, č. 275, s. 10. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - pivovary - Hostan - areály - odkoupení - 
Heineken - Městský úřad Znojmo - podmínky 
 

627)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
O koupi pivovaru rozhodne příští týden : další krok k získání bývalého pivovaru Hostan ve Znojmě udělali 
v pondělí městští radní / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 47 
(20.11.2009), s. 1. 

dtto: 
ŠIP. Společnost Heineken nabízí pivovar městu. Znojemské listy. 20.11.2009, roč. 18, č. 21, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - pivovary - Hostan - areály - odkoupení - 
Heineken - Městský úřad Znojmo - podmínky 
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628)  JM 
Město chce pivovar i kvůli cestě k hradu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 48 (23.11.2009), s. 1, 2. 

dtto: 
TREK. Pivovar Znojmu? Znojemsko. 18.11.2009, roč. 19, č. 46, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - pivovary - Hostan - areály - odkoupení - 
Heineken - Městský úřad Znojmo - podmínky 
 

629)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Potvrzeno: Znojmo chce koupit pivovar : na úterním mimořádném zasedání se znojemští zastupitelé 
vzácně shodli na tom, že mají zájem o koupi areálu bývalého pivovaru Hostan / Sylva Pavlačková, Daniel 
Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 48 (27.11.2009), s. 1. 

dtto: 
ŠIP. Zastupitelé města schválili záměr koupit pivovar. Znojemské listy. 3.12.2009, roč. 18, č. 22, s. 1, 2. 
PETERKOVÁ, Ľuba. Pivovar Znojmu. Znojemsko. 1.12.2009, roč. 19, č. 48, s. 1, 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - pivovary - Hostan - areály - odkoupení - 
Heineken - Městský úřad Znojmo - podmínky 
 

630)  VSM 
Katastrální úřad již sídlí v novém / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 281 
(3.12.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Katastrální úřad Znojmo - přestěhování - Pražská ul. 
 

631)  JM 
Rekonstrukce náměstí a ulic vyjde na 126 milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 49 (30.11.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočty - zastupitelé - schválení 
 

632)  ZD 
Prověří vedení města "převod" pivovaru? / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 49 (30.11.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - pivovary - Hostan - areály - odkoupení - 
Městský úřad Znojmo - převody - Heineken 
 

633)  MOŠTĚK,  Mart in  
Revolvingový úvěr bude nakonec delší / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 293 (17.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - revolvingové - úvěry - prodloužení - schválení - Městský 
úřad Znojmo 
 

634)  MOŠTĚK,  Mart in  
Zastupitelé chtějí nový územní plán : především zadání nového územního plánu města Znojma a 
rozpočtové provizorium pro začátek příštího roku schválili na svém úterním zasedání znojemští 
zastupitelé / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 294 
(18.12.2009), s. 1. 

dtto: 
ZD. Nový Územní plán, hlavní téma zastupitelstva. Znojemský týden. 14.12.2009, roč. 9, č. 51, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelé - zasedání - územní plány - rozpočtové - 
provizorium - schválení - Městský úřad Znojmo 
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635)  MCH 
Znojmo schválí rozpočet v březnu / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 300 (29.12.2009), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Rozpočet města se bude schvalovat v březnu. Znojemské listy. 17.12.2009, roč. 18, č. 23, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočty - schválení 
 

636)  ŠIP 
Zastupitelé dali zelenou kanalizaci i autobusovému terminálu / šip. -- In:Znojemské listy. -- Roč. 18,      
č. 23 (17.12.2009), s. 1. 

dtto: 
ZD. Poslední zastupitelstvo v roce. Znojemský týden. 28.12.2009, roč. 10, č. 1, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstva - zasedání - projekty - kanalizace - 
autobusové - terminály - schvalování 
 

637)  MRVA,  V last imi l  
Proč se první muž na znojemské radnici těší na Vánoce / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19,    
č. 51 (22.12.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - rozhovory 
 

638)  TREK 
Znojemští se budou vyjadřovat k územnímu plánu / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 51 (22.12.2009), 
s. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelé - zasedání - územní plány - projednávání - 
Městský úřad Znojmo 
 

639)  ČTK 
Znojmo koupilo bývalý areál pivovaru Hostan od koncernu Heineken / čtk. -- In: Hospodářské noviny. -- 
ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, č. 87 (5.5.2010), s. 19. 

dtto: 
VYROUBALOVÁ, Martina. Areál pivovaru dostane Znojmo. Za 26 milionů. Mladá fronta dnes. 5.5.2010, 
roč. 21, č. 104, s. 1, 2, Jižní Morava. 
MOŠTĚK, Martin. Zastupitelé kývli na koupi pivovaru. Rovnost-Znojemský deník. 5.5.2010, roč. 21,        
č. 104, s. 1. 
ČTK, MIŠ. Znojmo od Heinekenu vykoupilo cestu k rotundě. Lidové noviny. 6.5.2010, roč. 23, č. 105, s. 8. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - pivovar Hostan - 
areály - odkoupení - Heineken - podmínky 
 
 
 

Veřejný ž i vot –  spo lečenské organ izace: 
 
 

640)  BE 
Dlouhá cesta pomáhá rodičům, kteří přišli o děti / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 13 (23.3.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - společenské - organizace - Občanské sdružení Dlouhá cesta - rodiče – 
pomoc 
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Veřejný ž i vot –  po l i t i cké strany: 
 
 

641)  SMOLA,  Danie l  
Šéf KSČM Filip brání mluvčího Tomáše : předseda KSČM Vojtěch Filip se exkluzivně pro Znojemský 
deník Rovnost, vyjádřil ke kauze Josefa Tomáše / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 7 (9.1.2009), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Mluvčí komunistů Josef Tomáš skončil. Rovnost-Znojemský deník. 10.1.2009, roč, 20,  
č. 8, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - KSČM - kauzy - Tomáš, Josef - mluvčí 
 

642)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Dělnická strana je už ve Znojmě : před Velikonocemi vznikla ve Znojmě místní organizace extremistické 
Dělnické strany / Dalibor Krutiš, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 88 (15.4.2009), s. 1. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor, SMOLA, Daniel. Dělnická strana má buňku ve Znojmě. Znojemské noviny. 17.4.2009, 
roč. 6, č. 16, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - extremistické - politické - strany - Dělnická strana - založení 
 

643)  CHAF 
Dělnická strana je i ve Znojmě / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 17 (20.4.2009), s. 3. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Extremismus na pochodu. Znojemsko. 21.4.2009, roč. 19, č. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - extremistické - politické - strany - Dělnická strana - založení 
 

644)  JM 
Historik Petr Žák: V Dělnické straně mnoho dělníků není / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 18 (27.4.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - extremistické - politické - strany - Dělnická strana - založení - 
osobnosti - historikové - Žák, Petr - názory 
 

645)  SMOLA,  Danie l  
Tetováním šíří neonacismus : kvůli tetování, které podle expertů propaguje neonacismus, začali policisté 
vyšetřovat jednoho ze členů nedávno založené znojemské buňky Dělnické strany / Daniel Smola, Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 101 (30.4.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Dělnická strana - založení - neonacismus - 
propagace - vyšetřování - Policie ČR 
 

646)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Úředníci zakázali pochod proti DS : znojemští úředníci zakázali pochod proti Dělnické straně / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 105 (6.5.2009), s. 1. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Největší zlo je mlčící společnost. Znojemské noviny. 7.5.2009, roč. 7, č. 19, s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - extremistické - politické - strany - Dělnická strana - pochody - 
nesouhlas - antipochody - zákaz 
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647)  JM 
Zuzana Bebarová-Rujbrová chce zavést mateřskou dovolenou pro babičky / jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 19 (4.5.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - KSČM - kandidáti - Bebarová-Rujbrová, Zuzana - 
předvolební - kampaně 
 

648)  SMOLA,  Danie l  
Pochod proti DS: i podruhé zákaz : ještě týž den, kdy podnikatel Götz podal podruhé oznámení               
o pochodu proti Dělnické straně, jej znojemští úředníci stihli zakázat / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 109 (12.5.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Dělnická strana - mítinky - povolení - pochod proti 
DS - zákaz - Městský úřad Znojmo 
 

649)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo čeká neděle s extremisty : mítink Dělnické strany v centru pohlídají stovky policistů / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 110 (13.5.2009), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Mítink DS pohlídají v neděli stovky policistů. Znojemské noviny. 15.5.2009, roč. 7, č. 20, 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - extremistické - politické - strany - Dělnická strana - mítinky - povolení 
- pochod proti DS - zákaz - Městský úřad Znojmo 
 

650)  CHAF 
Znojmo čeká boj: DS vs. Romové / chaf, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 20 (11.5.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - extremistické - politické - strany - Dělnická strana - mítinky - konání - 
povolení - pochod proti DS - zamítnutí - Městský úřad Znojmo 
 

651)  SMOLA,  Danie l  
Akci DS pohlídají stovky policistů : manévry, jaké Znojmo nepamatuje, zažije centrum města 
sedmnáctého května / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,  
č. 111 (14.5.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
MIV. Rušná neděle ve Znojmě. Právo. 15.5.2009, roč. 19, č. 112, s. 20. 
SMOLA, Daniel. Znojmo zítra čekají policejní manévry. Rovnost-Znojemský deník. 16.5.2009, roč. 20,   
č. 113, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - extremistické - politické - strany - Dělnická strana - mítinky - povolení 
- policie - Policie ČR - hlídání 
 

652)  SMOLA,  Vojtěch  
Bitce radikálů bránili tězkooděnci : na dvě stovky antifašistů chtělo napadnout mítink kontroverzní 
Dělnické strany / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 114 
(18.5.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
TROJAN, Jan. Antifašisty nepustili k extremistům. Právo. 18.5.2009, roč. 19, č. 114, s. 4. 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. V centru protestovaly stovky lidí. Rovnost-Znojemský deník. 18.5.2009, roč. 20,  
č. 114, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - extremistické - politické - strany - Dělnická strana - mítinky - povolení 
- policie - Policie ČR - střety - zábrany 
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653)  CHAF 
Mítink DS provázelo násilí v centru Znojma / chaf, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 21 (18.5.2009), s. 1, 9. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - extremistické - politické - strany - Dělnická strana - mítinky - povolení 
- policie - Policie ČR - střety - zábrany 
 

654)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Jsme proti všemu a chceme změnu, říká extremista Pikola / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
19, č. 19 (12.5.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - extremistické - politické - strany - Dělnická strana - předsedové - 
Pikola, Rudolf - rozhovory 
 

655)  EISENBRUK,  Jiř í  
Profesionální policejní zásah / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 20 (19.5.2009), s. 1, 2 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Dělnická strana - mítinky - odpůrci - policie - Policie 
ČR - policejní - zásahy 
 

656)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Blíží se volby, do Znojma přijel Železný : Vladimír Železný kritizoval na tiskové konferenci před volbami 
do Evropského parlamentu jak své podmínečné odsouzení, tak Lisabonskou smlouvu i politiky / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 118 (22.5.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - předvolební - kampaně - osobnosti - 
europoslanci - Železný, Vladimír - tiskové - konference 
 

657)  CHAF 
Dělnické straně se nelíbí prostitutky / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 26 (22.6.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Dělnická strana - prostituce - zrušení - výzvy 
 

658)  CHAF 
Nejlepší pozici mají kandidáti ČSSD / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 28 (7.7.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - kandidáti - postavení 
 

659)  MOŠTĚK,  Mart in  
Chládek: Nejsme stahovači, jde nám o svobodu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 187 (12.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Česká pirátská strana - založení - zakladatelé - 
Chládek, Zdeněk 
 

660)  SMOLA,  Danie l  
"Když uspěji, sním brouky" láká lídr : malé politické strany mají své kandidáty do Sněmovny i                
na Znojemsku / Daniel Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 210 (8.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - Sněmovna - kandidáti - šance 
 

661)  BE 
Předvolební kampaně se zastavily i na Znojemsku / be, kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 39 (21.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - odložení -předvolební - kampaně - zrušení 
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662)  RZT 
Kaššaie v ČSSD vystřídal Jan Grois / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 47 (16.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - ČSSD - předsedové - Kaššai, Zbyšek - rezignace - 
volby - Grois, Jan 
 
 
 

Veřejný ž i vot –  obyvate ls tvo : 
 
 

663)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
První znojemské mimino je Nela / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 2 (3.1.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - občané - narození - novorozenci 
 

664)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
První znojemské mimino je Nela / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 7, č. 2 (9.1.2009), s. 2. 

dtto: 
TREK. První koukla na svět Nela. Znojemsko. 6.1.2009, roč. 19, č. 1, s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - děti - narození - prvenství - Olivová, Nela 
 

665)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Stížnosti a petice: svatba i nádraží : desítky stížností projednávali v roce 2008 úředníci na městských 
úřadech regionu / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 6 
(6.2.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - stížnosti - petice - Městský úřad Znojmo - řešení 
 

666)  JM 
Anežka Čapounová a starosta si popřáli k narozeninám / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 9 (23.2.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - 103. narozeniny - Čapounová, Anežka 
 

667)  EIS 
Stoletý Ludvík Zapletal / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 9 (3.3.2009), s. 1. 

dtto: 
JM. Ludvík Zapletal má sto let. Znojemský týden. 9.3.2009, roč. 9, č. 11, s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Zapletal,Ludvík - 100. výročí - narození 
 

668)  JM 
Radnice bude přispívat na zájezdy pro děti a důchodce / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 12 (16.3.2009), s. 3. 

dtto: 
DŠ. Půldruhého milionu pro seniory a děti na pobyty u moře. Znojemsko. 17.3.2009, roč. 19, č. 11, s. 3. 
SMOLA, Daniel. Dárky důchodcům: i pobyt v českých lázních. Znojemské noviny. 20.3.2009, roč. 6,       
č. 12, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - důchodci - děti - rekreační - ozdravné - pobyty - Rada 
města Znojma - schválení 
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669)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Stovky důchodců zaplavily radnici, chtějí v létě k moři / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 79 (3.4.2009), s. 3. 

dtto: 
VSM. Chorvatsko pro důchodce jde na dračku. Mladá fronta dnes. 3.4.2009, roč. 20, č. 79, s. 1, Jižní 
Morava. 
SPA. K moři se všichni důchodci nedostanou. Rovnost-Znojemský deník. 23.4.2009, roč. 20, č. 95, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - důchodci - rekreační - ozdravné - pobyty - přihlášky - 
odevzdávání 
 

670)  ŠIP 
Senioři pojedou k moři a do lázní, děti do Chorvatska / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 6 
(26.3.2009), s. 1. 

dtto: 
JM. Senioři jedou do lázní, děti k moři. Znojemský týden. 4.5.2009, roč. 9, č. 19, s. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - důchodci - děti - rekreační - ozdravné - pobyty - Rada 
města Znojma – schválení 
 

671)  BE 
Děti jely k moři zdarma / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 26 (22.6.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - děti - rekreační - pobyty - Rada města Znojma - 
schválení 
 

672)  SK 
Obyvatelé i návštěvníci Znojma jsou nespokojeni s bezpečností ve městě / sk. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 30 (20.7.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - názory - nedostatečná - bezpečnost - průzkumy - 
Soukromá VŠ ekonomická Znojmo 
 

673)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Radní: posílejte náměty k územnímu plánu : náměty a připomínky k novému územnímu plánu mohou až     
do začátku září posílat lidé zastupitelům města / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 188 (13.8.2009), s. 3. 

dtto: 
ZD. Znojmo chystá nový Územní plán. Znojemský týden. 17.8.2009, roč. 9, č. 34, s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstvo - obyvatelstvo - územní plány - změny - 
náměty - připomínky 
 

674)  JM 
Karel Fiala: Mám rád, když se lidé sdružují / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. VIII, příl. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - osobnosti - rentiéři - Fiala, Karel - rozhovory 
 

675)  KOP 
Své "ano" si řekli pod Vánočním stromem / kop. -- In: Znojemský týden :Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 1 (28.12.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - svatby - sňatky - uzavření - Vánoční strom 
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Po l i c i e: 
 
 

676)  DAK 
Policie zrušila okresní ředitelství / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 23 (28.1.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - Okresní ředitelství Policie ČR - zrušení - Územní odbor PČR 
Znojmo - zřízení 
 

677)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Policie odložila vyšetřování Balíka : znojemští policisté odložili vyšetřování podivné svatby  z loňského 
roku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 27 (2.2.2009), 
s. 3. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Svatbu prověří státní zástupce. Rovnost-Znojemský deník. 26.2.2009, roč. 20, č. 48, 
s. 1. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - vyšetřování - případy - Balík, Pavel - sňatky – uzavírání 
 

678)  SMOLA,  Danie l  
Pavel Krpata: Na práci s domácími násilníky není bohužel moc času / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 36 (12.2.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - domácí násilí - Probační a mediační služba - 
působení - mediace 
 

679)  TIK 
Spolupráce, kterou nastartoval plukovník Petr Sikora, trvá dál / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 5 
(3.2.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Dolní Rakousko - policie - Policie ČR - spolupráce - bezpečnost - osobnosti - plukovníci 
- Sikora, Petr 
 

680)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Divná svatba: matrikářku prověří policie : postup matrikářky, která připravovala dokumenty podivné 
svatby, prověřuje policie / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 58 (10.3.2009), s. 3. 

dtto: 
VSM. Svatba před smrtí? Bez trestu. Mladá fronta dnes. 10.3.2009, roč. 20, č. 58, s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - vyšetřování - případy - sňatky - uzavírání 
 

681)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Policie má falešného dopraváka : znojemští policisté a strážníci chytili muže s falešnou policejní Octavií / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 61 (13.3.2009), s. 1. 

dtto: 
VSM. Horlivý falšný policista jezdil autem s majáky. Mladá fronta dnes. 13.3.2009, roč. 20, č. 61, s. 2, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - policejní - auta - falšování - falešní - policisté - dopadení 
 

682)  SMOLA,  Vojtěch  
Učitelku začali stíhat za porno : policie obvinila kantorku z ohrožení výchovy mládeže / Vojtěch Smola. -
- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 66 (19.3.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MIV. Policisté stíhají učitelku z pornosnímku. Právo. 19.3.2009, roč. 19, č. 66, s. 7. 
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VSM. Učitelce z porna hrozí dva roky, video natáčel její žák. Mladá fronta dnes. 19.3.2009, roč. 20,    
č. 66, s. 4, Z domova. 
GROSSMANN, David. Učitelka z nahrávky: až 2 roky vězení. Rovnost-Znojemský deník. 19.3.2009, roč. 
20, č. 66, s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - SOŠ technická a SOU, Uhelná ul. - pedagogové - učitelky - 
porno - natáčení - policie - stíhání 
 

683)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Dva znojemští policisté jsou členy antikonfliktního týmu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 66 (19.3.2009), s. 3. 

dtto: 
TIK. Policie využívá antikonfliktní tým. Znojemsko. 24.3.2009, roč. 19, č. 12, s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - antikonfliktní tým - AKT - členové - Havelka, Petr - Hillebrand, 
Martin 
 

684)  JM 
Bývalý ředitel strážníků Hekrle je ve vězení / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 11 (9.3.2009), s. 1. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Bývalý šéf strážníků se vyhýbal vězení, chytla ho dopravka v Hradci. Znojemské 
noviny. 13.3.2009, roč. 6, č. 11, s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - trestná činnost - odsouzení - Nejvyšší soud ČR - Hekrle, 
Josef - tresty 
 

685)  MOŠTĚK,  Mart in  
Tajní hlídají přechody ve městě : na ukvapené chodce i bezohledné řidiče dohlížejí u znojemských silnic 
vedle hlídek v uniformách i muži zákona v civilu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 71 (25.3.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - civilní - policisté - silniční provoz - dohled - nehody - snížení 
 

686)  CHAF 
Mladík měl dokonalé policejní auto / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 12 (16.3.2009), s. 1, 3 

dtto: 
MRVA, Vlastimil. Falešná ruka zákona s průkazem číslo 036. Znojemsko. 17.3.2009, roč. 19, č. 11, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - policejní - auta - falšování - falešní - policisté - dopadení 
 

687)  CHAF 
Policie obvinila učitelku z porna / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 13 (23.3.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy – SOŠ technická a SOU, Uhelná ul. - pedagogové - učitelky - 
porno - natáčení - policie – stíhání 
 

688)  SMOLA,  Danie l  
Vězně by podmínečně pustili. Nečekal a utekl : ze svého pracoviště v pátek utekl trestanec znojemské 
věznice / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 76 
(31.3.2009), s. 4. 

dtto: 
BAR. Policie pátrá po uprchlém vězni ze Znojma. Mladá fronta dnes. 31.3.2009, roč. 20, č. 76, s. 4, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - věznice - vězni - útěky - policie - pátrání 
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689)  SMOLA,  Danie l  
Obchodník s okny vybírá zálohy, zboží nedodává : minimálně desítka lidí, která zaplatila zálohu             
za dodávku plastových oken firmy Slovaktual, splakala nad výdělkem / Daniel Smola, Dalibor Krutiš. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 94 (22.4.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestné - činy - podvody - obchodníci - zálohy - výběr - Slovaktual 
 

690)  SMOLA,  Danie l  
Tetováním šíří neonacismus : kvůli tetování, které podle expertů propaguje neonacismus, začali policisté 
vyšetřovat jednoho ze členů nedávno založené znojemské buňky Dělnické strany / Daniel Smola, Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 101 (30.4.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Dělnická strana - založení - neonacismus - 
propagace - vyšetřování - Policie ČR 
 

691)  SMOLA,  Danie l  
Akci DS pohlídají stovky policistů : manévry, jaké Znojmo nepamatuje, zažije centrum města 
sedmnáctého května / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,  
č. 111 (14.5.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
MIV. Rušná neděle ve Znojmě. Právo. 15.5.2009, roč. 19, č. 112, s. 20. 
SMOLA, Daniel. Znojmo zítra čekají policejní manévry. Rovnost-Znojemský deník. 16.5.2009, roč. 20,   
č. 113, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - extremistické - politické - strany - Dělnická strana - mítinky - povolení 
- policie - Policie ČR - hlídání 
 

692)  SMOLA,  Vojtěch  
Bitce radikálů bránili tězkooděnci : na dvě stovky antifašistů chtělo napadnout mítink kontroverzní 
Dělnické strany / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 114 
(18.5.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
TROJAN, Jan. Antifašisty nepustili k extremistům. Právo. 18.5.2009, roč. 19, č. 114, s. 4. 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. V centru protestovaly stovky lidí. Rovnost-Znojemský deník. 18.5.2009, roč. 20,   
č. 114, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - extremistické - politické - strany - Dělnická strana - mítinky - povolení 
- policie - Policie ČR - střety - zábrany 
 

693)  CHAF 
Mítink DS provázelo násilí v centru Znojma / chaf, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 21 (18.5.2009), s. 1, 9. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - extremistické - politické - strany - Dělnická strana - mítinky - povolení 
- policie - Policie ČR - střety - zábrany 
 

694)  EISENBRUK,  Jiř í  
Profesionální policejní zásah / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 20 (19.5.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Dělnická strana - mítinky - odpůrci - policie - Policie 
ČR - policejní - zásahy 
 

695)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Náklady za nedělní akci nemá policie spočítané : v centru Znojma třicítka členů Dělnické strany, okolo 
stovky policistů / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,  
č. 115 (15.5.2009), s. 3. 
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dtto: 
VSM. Znojmo: rekordní zásah policistů. Mladá fronta dnes. 19.5.2009, roč. 20, č. 115, s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - zásahy - náklady - extremismus - Dělnická strana - mítinky 
 

696)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Náklady za nedělní akci policie počítat nebude : v centru Znojma třicítka členů Dělnické strany, okolo 
stovky policistů / Monika Choděrová. -- In:Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 21 
(22.5.2009), s. 2. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Z chování Antify jsem zklamaný. Znojemské noviny. 22.5.2009, roč. 7, č. 21, s. 2. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - zásahy - náklady - extremismus - Dělnická strana - mítinky 
 

697)  SMOLA,  Vojtěch  
Stíhání za pornonahrávku nebude / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 125 (30.5.2009), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - ohrožování mravní výchovy mládeže - učitelky - 
pornonahrávky - Prillerová, Miroslava - stíhání - zastavení 
 

698)  TREK 
Čmáranice smyje déšť / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 22 (2.6.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Nástřik bude chránit budovy proti sprejerům. Znojemský týden. 15.6.2009, roč. 9, č. 25, s. 5.  
ŠIP. Moderní technologie vs. sprejeři. Znojemské listy. 18.6.2009, roč. 18, č. 12, s. 2. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - kriminalita - sprejerství - graffiti - odstranění - nanotechnologie 
- využití 
 

699)  SPA 
Znojemští policisté mají novou služebnu / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 143 (20.6.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - služebny - opravy - rekonstrukce - dokončení 
 

700)  TIK 
Policie otevřela kontaktní centrum / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 25 (23.6.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - kontaktní - koordinační - centra - otevření 
 

701)  HUM 
Strážníci hledají jehly v písku / hum. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 170 
(23.7.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - akce - Jehla - dětská hřiště - bezpečnost 
 

702)  CHAF 
Agenti BIS chtěli uplatit šéfa DS / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 28 (7.7.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
RZT. Budu pokračovat dál, říká Pikola. Znojemský týden. 20.7.2009, roč. 9, č. 30, s. 2. 
Znojmo (Česko) - policie - BIS - Bezpečnostní informační služba - úplatkářství - Pikola, Rudolf - 
výpovědi 
 

703)  SMOLA,  Vojtěch  
Pokutu zaplatí kartou : při přestupku ve Znojmě vyrazí k "hříšníkovi" strážník i s platebním terminálem / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 180 (4.8.2009), s. 2, Jižní 
Morava. 
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Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - přestupky - hrazení - platební karty 
 

704)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Akce Jehla likviduje odpad feťáků / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 7, č. 30 (24.7.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - akce - Jehla - injekční - stříkačky - sběr - dětská hřiště – 
bezpečnost 
 

705)  TAUŠOVÁ,  Zuzana 
Policie: na jižní Moravě ubylo trestných činů : statistika trestných činů a jejich objasněnosti na jižní 
Moravě / Zuzana Taušová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 180 
(4.8.2009), s. 4. 
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - objasněnost - statistika - 2008-
2009 - srovnání 
 

706)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Pokuty už lze zaplatit i kartou / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 182 (6.8.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Pokutu zaplatí karta. Znojemský týden. 3.8.2009, roč. 9, č. 32, s. 2. 
EIS. Pokutu lze uhradit platební kartou. Znojemsko. 4.8.2009, roč. 19, č. 31, s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - přestupky - pokuty - zaplacení - platební karty - platební - terminály - 
Policie ČR 
 

707)  JM 
Studie náměstí Svobody má dva nehodové body / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 32 (3.8.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - náměstí - nám. Svobody - studie - hodnocení - dopravní - policie 
 

708)  TIK 
Vězeňská služba ocenila tři policejní důstojníky / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 33 (18.8.2009),  
s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - osobnosti - důstojníci - Jelínek, Jan - Motal, Bohuslav - Smutný, 
Josef - ocenění - Vězeňská služba ČR 
 

709)  SPA 
Strážníci likvidovali injekční stříkačky / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 222 (22.9.2009), s. 3. 

dtto: 
R. Injekční stříkačky na hřištích. Znojemsko. 22.9.2009, roč. 19, č. 38, s. 3. 
MP. Na hřištích bylo přes dvacet injekčních stříkaček. Znojemské listy. 24.9.2009, roč. 18, č. 17, s. 2. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - akce - Jehla - injekční -stříkačky - sběr - dětská hřiště – 
bezpečnost 
 

710)  JM 
Ve městě přibudou kamery / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 39 (21.9.2009), s. 2. 

dtto: 
ŠIP. Díky dotaci přibudou kamery. Znojemské listy. 24.9.2009, roč. 18, č. 17, s. 1. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - kamerové - systémy - kamery - počet - zvýšení 
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711)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Silniční doprava musí být ve městě Znojmě plynulejší / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 244 (19.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - osobnosti - nadporučíci - Pešek, Rudolf - výročí - vyznamenání - 
rozhovory - silniční doprava - plynulost 
 

712)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo je ucpané, chybí obchvat / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 247 (22.10.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - policie - dopravní policie - osobnosti - policisté - Pešek, Rudolf - medaile - ocenění - 
rozhovory 
 

713)  JM 
Nejlepší dopravní policista kraje je ze Znojma / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 43 (19.10.2009), s. 2. 

dtto: 
EIS. Lepší než Cobra 11. Znojemsko. 20.10.2009, roč. 19, č. 42, s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - dopravní policie - osobnosti - policisté - Pešek, Rudolf - medaile - udělení 
 

714)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Policejní střelci jsou opět zlatí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 252(29.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - střelba - policejní - střelci - soutěže - Zlatý lev - Evropský 
Armádní šampionát - úspěchy 
 

715)  MOŠTĚK,  Mart in  
Index: Nehody ve Znojmě víc bolí : propad o patnáct příček proti loňsku zaznamenalo Znojmo v žebříčku 
následků dopravních nehod / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 255 (2.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - dopravní policie - dopravní - nehody - následky - statistiky 
 

716)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojemští strážníci úřadují v novém : Městská policie dostala modernizovanou služebnu / Martin Moštěk. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 256 (3.11.2009), s. 4. 

dtto: 
ŠIP. Městská policie získala po opravě nové prostory pro veřejnost. Znojemské listy. 5.11.2009, roč. 18, 
č. 20, s. 1. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - služebny - rekonstrukce - dokončení 
 

717)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo ohlídají další kamery / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 258 (5.11.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - kamerové - systémy - kamery - počet - zvýšení 
 

718)  DAK 
Uniformované ženy varovaly řidiče, že auto není trezor / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 260 (7.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - Městská policie - vykrádání aut - varování - preventivní - akce 
 

719)  JM 
Městská policie v novém / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 46 (9.11.2009), s. 2. 
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dtto: 
TREK. Stížnosti vyřídíte v pěkné služebně. Znojemsko. 10.11.2009, roč. 19, č. 45, s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - služebny - rekonstrukce - dokončení 
 

720)  JANÍČKOVÁ,  A lžběta 
Exkluzivně jsme vstoupili do jámy lvové / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 47 
(24.11.2009), s. 1, 9. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - antikonfliktní tým - demonstrace – účast 
 

721)  JM 
Bývalý ředitel Městské policie vyhrál soud o mzdu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - trestná činnost - zpronevěry - odsouzení - Hekrle, Josef - 
Okresní soud ve Znojmě - mzdy - náhrada 
 

722)  MP 
Kamerový systém byl rozšířen / mp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 23 (17.12.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - kamerové - systémy - kamery - počet - zvýšení 
 
 
 

Soudn ic tv í :  
 
 

723)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojemská věznice je dlouhodobě přeplněná / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 7, č. 2 (9.1.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - věznice - kapacity - přeplnění 
 

724)  JM 
Vytunelovaná jatka: Tři a sedm let / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 3 (12.1.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - tunelování - jatka - Masoprodukt a. s. - Lintner, Antonín - Nesiba, 
Luděk - tresty - rozhodnutí 
 

725)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Za sérii vloupání dostal tři roky vězení : znojemský soud poslal do vězení muže, který vyloupil 
devatenáct hospod a obchodů na Znojemsku a Mikulovsku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 16 (20.1.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - krádeže - odsouzení 
 

726)  SMOLA,  Vojtěch  
Jak dostat do věznice drogy? / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 18 (22.1.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - vězni - drogy - Věznice Znojmo - kauzy 
 

727)  MOŠTĚK,  Mart in  
Bývalý exekutor u soudu neuspěl : bývalý znojemský exekutor Pavel Procházka neuspěl včera u soudu se 
svou žádostí o obnovu řízení, při kterém dostal podmínku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 18 (22.1.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - exekutoři - Procházka, Pavel - odsouzení 
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728)  MOŠTĚK,  Mart in  
Irsenský dělal bílého koně, jde do vězení : Petr Irsenský ze Znojma dělal bílého koně, za úvěrový podvod 
dostal tři a půl roku nepodmíněně / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 22 (27.1.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - úvěrové podvody - Irsenský, Petr 
 

729)  DUCHÁČKOVÁ,  Pav la  
Prostitutkami už v šestnácti : Krajský soud řeší případ znojemského nočního klubu, ve kterém si 
vydělávaly nezletilé dívky / Pavla Ducháčková, Lucie Hušková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 23 (28.1.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MOKRÝ, Pavel. V nightclubu měl nezletilé dívky, hrozí mu 12 let. Rovnost-Znojemský deník. 28.1.2009, 
roč. 20, č. 23, s. 4. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - Krajský soud v Brně - kauzy - Noční klub Scandaleux - nezletilé dívky - 
zaměstnávání - mravní výchova mládeže - ohrožení 
 

730)  SMOLA,  Danie l  
Vězně by podmínečně pustili. Nečekal a utekl : ze svého pracoviště v pátek utekl trestanec znojemské 
věznice / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 76 
(31.3.2009), s. 4. 

dtto: 
BAR. Policie pátrá po uprchlém vězni ze Znojma. Mladá fronta dnes. 31.3.2009, roč. 20, č. 76, s. 4, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - věznice - vězni - útěky - policie - pátrání 
 

731)  MOŠTĚK,  Mart in  
Balík si u soudu nic nepamatoval : bývalý znojemský starosta Pavel Balík si u soudu nevzpomněl na žádné 
detaily z podpisu smlouvy, kvůli níž může město přijít o budovy městských jatek / Martin Moštěk, Daniel 
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 147 (25.6.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - městská jatka - zástavní smlouvy - starostové - Balík, Pavel - 
podpisy - Zastupitelstvo města Znojma - nesouhlas - platnost - jednání 
 

732)  RZT 
Soud s tuneláři Fruty Žiškou a Halouzkou se odkládá / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 27(29.6.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - procesy - Fruta a. s. - konzervárny - tunelování - soudní procesy - odložení 
 

733)  JM 
Město chce jatka zpět / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 9, č. 27 (29.6.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - spory - jatka - zástavní právo - Městský úřad Znojmo – CEFM 
 

734)  MOŠTĚK,  Mart in  
Nájemce Corsa hrozí žalobou na starostu : trestním oznámením na starostu Nezvedu reaguje               
na podezření z podvodu nájemce prodejny nábytku na Komenského náměstí / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 186 (11.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - Městský úřad Znojmo - Corso V+V, s.r.o. - trestní oznámení - 
nájemní smlouvy - porušení 
 

735)  NĚMEC,  Jan  
Zaměstnávali ve Znojmě nezletilé prostitutky : podle Krajského soudu v Brně se rakouský podnikatel 
Gerhart Hausmann dopustil kuplířství / Jan Němec. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 204 (1.9.2009), s. 4. 
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Znojmo (Česko) - Brno (Česko) - Krajský soud v Brně - soudnictví - kauzy - kuplířství - Noční klub 
Scandaleux 
 

736)  RZT 
Tuneláři Fruty Halouzka a Žiška znovu před soud / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 36 (31.8.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - procesy - Fruta a. s. - konzervárny - tunelování - soudní procesy - 
pokračování 
 

737)  TREK 
Soud rozhodl: Jatka patří městu / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 38(22.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - spory - jatka - zástavní právo - Městský úřad Znojmo - rozhodnutí 
 

738)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Vstup na vinobraní řeší právník : Zdeněk Chládek se zlobí, že se o vinobraní nedostal do centra Znojma / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 249 (24.10.2009),     
s. 1. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudní - spory - vinobraní - města - uzávěry - stížnosti - Ústavní soud ČR 
 

739)  JM 
Halouzka a Žiška dostali za Frutu osm let / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 45 (2.11.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - procesy - soudní procesy - konzervárny - Fruta a. s. - Žiška, Antonín - 
Halouzka, Jan - odsouzení - tresty 
 

740)  JM 
Kauza jatka: Osvobozující rozsudky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 46 (9.11.2009), s. 46. 

dtto: 
RZT. Lintner je na svobodě. Znojemský týden. 16.11.2009, roč. 9, č. 47, s. 1. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - tunelování - jatka - Masoprodukt a. s. - Lintner, Antonín - Nesiba, 
Luděk - tresty - Krajský soud v Brně 
 

741)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Motejl: Při svatbě úředníci chybovali : kauzu podivné svatby řeší ombudsman / Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 278 (30.11.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Svatba umírajícího skončila u ombudsmana. Právo. 5.12.2009, roč. 19, č. 283, s. 4. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - sporné - svatby - ombudsman - Motejl, Otakar - šetření 
 

742)  SMOLA,  Danie l  
Člen DS propagoval nacismus. Jde k soudu : kvůli tetování, které propaguje nacismus, obvinili policisté 
jednoho ze členů znojemské buňky Dělnické strany z trestného činu / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 279 (1.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - Dělnická strana - členové - neonacismus - propagace 
 

743)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Soud potvrdil exekutorovi trest / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 292 
(16.12.2009), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - Ústavní soud ČR - kauzy - exekutoři - Procházka, Pavel - odsouzení – 
tresty 
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744)  SVAČINA,  Gracián 
Vězni dostanou jako dárek i svobodu / Gracián Svačina. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 51 (22.12.2009), 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - vězeňství - vězni - tresty - snížení - propuštění - trestní zákon - inovace 
 
 
 

Vojenstv í :  
 
 

745)  MRVA,  V .  
Josefa Kroupu zazdili, aby mu zachránili život / V. Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 22 (2.6.2009), 
s. 1. 

dtto: 
SVAČINA, Gracián. Josefa Kroupu zazdili, aby mu zachránili život. Znojemsko. 2.6.2009, roč. 19, č. 22, 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - vojenství - druhá světová válka, 1939-1945 - osobnosti - partyzáni - starostové - 
Kroupa, Josef - vzpomínky 
 

746)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Na Louckém hřbitově pohřbili Napoleonovy vojáky / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 149 (27.6.2009), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Mrtví vojáci se dočkali důstojného pohřbu. Znojemský týden. 29.6.2009, roč. 9, č. 27, s. 1, 6. 
Znojmo (Česko) - vojenství - napoleonské války, 1800-1815 - vojáci - nálezy - ostatky - pohřbívání - 
hřbitovy - Malá Louka - Klub vojenské historie 
 

747)  CHAF 
Bitva u Znojma byla větší než u Slavkova / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 28 (7.7.2009), s. 6. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Francouzská artilerie kosila šiky nepřátel. Znojemsko. 14.7.2009, roč. 19, č. 28, s. 1, 
13. 
Znojmo (Česko) - vojenství - bitvy - napoleonské války - 1809 - Bitva u Znojma - přednášky - Organizace 
pro sociální a kulturní záštitu 
 

748)  CHODĚROVÁ,  Monika  
S mladými vojáky pohřbili markytánku / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 178 (1.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vojenství - historie - Klub vojenské historie - Znojemští ostrostřelci - činnost - 
členové - Mucha, Ladislav - rozhovory 
 

749)  RZT 
Dva vzpomínkové akty k výročí 28. října 1918 / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 45 (2.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vojenství - 28. říjen 1918 - výročí - vzpomínkové – akce 
 

750)  EISENBRUK,  Jiř í  
Symbolem válečných veteránů jsou vlčí máky / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 46 
(18.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vojenství - Den veteránů - příměří - uzavření - vzpomínkové - akce 
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C írkev: 
 
 

751)  OPRAVY 
Opravy znojemských kostelů v roce 2008. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 1 (2009), s. 10-11. 
Znojmo (Česko) - církev - kostely - Kostel sv. Mikuláše - Kostel sv. Jana Křtitele - Kostel sv. Alžběty - 
Kaple Panny Marie, Matky evropských národů - rekonstrukce - opravy - 2008 
 

752)  GROSSMANN, David  
S vojáky mluvím o bohu, k víře je ale nenutím : armádní kaplan Miroslav Jordánek odjíždí na misi          
do Afghánistánu / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,  
č. 28 (3.2.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - církev - mise - Afghánistán - armádní - kaplani - Jordánek, Miroslav - rozhovory 
 

753)  PAVLÍK, V .  
Něco znojemské historie : Kostel Stolce sv. Petra a Památky sv. Pavla ve Znojmě / V. Pavlík. -- In: Život 
farností Znojma. -- Č. 5 (2009), s. 4-5. 
Znojmo (Česko) - církev - kostely - Kostel Stolce sv. Petra a Památky sv. Pavla - názvy - historie 
 

754)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Puchýřů se nebojím, říká poutnice / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 193 (19.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - církev - pěší - poutě - poutníci - Havlíčková, Anežka - Velehrad 
 

755)  JM 
Na Velehrad šlo více než 150 poutníků / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 35 (24.8.2009), s. 8. 
Znojmo (Česko) - církev - pěší - poutě - poutníci - Velehrad 
 

756)  JM 
Dana Sochorová: Papež mě pozdravil očima / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 41 (5.10.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - církev - papež - návštěvy - bohoslužby - Stará Boleslav - Sochorová, Dana - zážitky 
 

757)  ŠIP 
Co se chystá na advent? / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 20 (3.11.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - církev - svátky - advent - tradiční - akce – přípravy 
 

758)  SMOLA,  Vojtěch  
Do Znojma zavítá adventní nálada : ve Znojmě začne tradiční předvánoční program, jeho pořadatelé 
chystají novinky / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 275 
(26.11.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo(Česko)  - církev - svátky - tradice - advent - programy - akce - vánoční trhy 
 

759)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Znojmo reprezentoval Willi Türk / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 45 (10.11.2009), 
s. 4. 
Znojmo (Česko) - církev - mše - evangelia - četba - osobnosti - jáhnové - Türk, Willi - rozhovory 
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760)  KOP 
Znojmo je ve vánočním / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 49 (30.11.2009), s. 1, 2. 

dtto: 
SPA. Advent oživí perská hudba a folklór. Znojemské noviny. 11.12.2009, roč. 7, č. 50, s. 2. 
Znojmo (Česko) - církev - svátky - tradice - Advent - programy - akce - zahájení - vánoční trhy 
 

761)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
V Louce vystavují stovky betlémů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 301 (30.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - církev - tradice - betlémy - výstavy - Loucký klášter (Znojmo, Česko) - 10. ročník 
 

762)  RTZ 
Advent za půl milionu / rtz. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - církev - svátky - tradice - Advent - programy - akce - shrnutí 
 

763)  FOLTIN,  Jindř ich 
Advent 2009 in Znaim : über punsch, Grog, Nachtwächter / Jindřich Foltin. -- In: Willkommen in Znaim 
und Umgebung. -- Jg. 16, Nr. 4 (2009), S. 6-7. 
Znojmo (Česko) - církev - svátky - tradice - Advent - programy - akce - shrnutí - německé texty 
 
 
 

Soc iá ln í  péče: 
 
 

764)  MOŠTĚK,  Mart in  
Charita nabídne dětem Coolnu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 7 (9.1.2009), s. 3. 

dtto: 
MASK. Charita otevřela COOLNU. Zrcadlo. 20.2.2009, roč. 8, č. 4, s. 3. 
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - děti - charita - Oblastní charita Znojmo - 
nízkoprahová centra – Klub Coolna - provoz - zahájení 
 

765)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Entlerová: Maceška má tento rok deset let / Sylva Pavlačková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 9 (12.1.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - Rodinné centrum Maceška - 10. výročí 
 

766)  SPA 
Sociální družstvo Znovoz má potíže / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 21 (26.1.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - organizace - invalidní - vozíky - Znovoz - výroba - prodej – problémy 
 

767)  DUŠ 
Rekordní tříkrálová sbírka / duš. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 2 (29.1.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - dobročinné - akce - Tříkrálová sbírka - 9. ročník - výnosy - 
rekordy 
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768)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Mají si kde hrát? Teď ano, v Coolně / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 40 (17.2.2009), s. 3. 

dtto: 
spa. Vedoucím Coolny bude Karolína Bulová. Rovnost-Znojemský deník. 18.2.2009, roč. 20, č. 41, s. 3. 
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - děti - sociálně slabé rodiny - volný čas - 
trávení - Oblastní charita Znojmo - nízkoprahová centra – Klub Coolna Znojmo - otevření - vedoucí - 
Bulová, Karolína - rozhovory 
 

769)  VSM 
Coolna naučí smysluplně využít čas / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 48 
(26.2.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
Ve Znojmě bylo otevřeno nízkoprahové centrum. Znojemské listy. 26.2.2009, roč. 18, č. 4, s. 3. 
ZÁVIŠKOVÁ, I. Coolna v Mor. Krumlově otevřena. Moravskokrumlovské noviny. 11.3.2009, roč. 3, č. 3,  
s. 2. 
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - nízkoprahová centra – Klub Coolna Znojmo - 
děti - mládež - volný čas - trávení - Oblastní charita Znojmo - Bulová, Karolína - rozhovory 
 

770)  SMOLA,  Danie l  
Dárky důchodcům: i pobyt v lázních : spektrum sociálních dárků pro vybrané skupiny obyvatel opět 
rozšířilo vedení znojemské radnice / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 62 (14.3.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
vsm. Důchodcům znovu zaplatí moře. Mladá fronta dnes. 30.3.2009, roč. 20, č. 75, s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři - děti - ozdravné pobyty - lázeňské pobyty - dotace - Městský 
úřad Znojmo 
 

771)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Kraj rozhodne o dětském domově : po šestačtyřiceti letech možná děti opustí Dětský domov Na návrší / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 65 (18.3.2009),   
s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - děti - dětské domovy - Dětský domov Na Návrší - prodej - vystěhování 
- náhradní - umístění - jednání 
 

772)  SMOLA,  Vojtěch  
Bezdomovci vyjeli na svatební cestu do Znojma / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 20, č. 71 (25.3.2009), s. 3, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Novomanželé-bezdomovci si na svatební cestě dali po roce pizzu. Rovnost-Znojemský 
deník. 25.3.2009, roč. 20, č. 71, s. 3. 
JM. Svatební cesta bezdomovců vedla do Znojma. Znojemský týden. 30.3.2009, roč. 9, č. 14, s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - bezdomovci - svatební - cesty - životní příběhy 
 

773)  CHAF 
Město začalo vyplácet dávky ve stravenkách / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 13 (23.3.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální - dávky - změny - vyplácení - stravenky - Městský úřad Znojmo 
 

774)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Sen o koupi dětského domova se pomalu rozplývá / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 91 (18.4.2009), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - sociální péče - děti - dětské - domovy – Dětský domov Na Návrší - prodej - 
vystěhování - náhradní - prostory - jednání 
 

775)  SVAČINA,  Gracián 
Bezdomovec jménem Satan: Chci žít! / Gracián Svačina. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 17 (28.4.2009), 
s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - bezdomovci - životní příběhy - rozhovory 
 

776)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Pro stejné povolání bych se rozhodla znovu / Monika Choděrová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 7, č. 18 (30.4.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - domácí - násilí - oběti - poradny - Dominikánský klášter - Pavelková, 
Barbora - rozhovory 
 

777)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Kraj si koupí budovu dětského domova : sen o koupi dětského domova se možná splní / Sylva Pavlačková. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 111 (14.5.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - děti - dětské - domovy – Dětský domov Na Návrší - prodej - Krajský 
úřad-Jihomoravský kraj - koupě 
 

778)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Domov důchodců začne růst letos : výstavbu nových bytů pro stovku důchodců začne znojemská radnice 
možná už na podzim / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 117 (21.5.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři - domovy důchodců - Domov–Penzion pro důchodce U Lesíka - 
rozšíření - výstavba - zahájení - dotace 
 

779)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Obyvatelé vily Na návrší zůstanou doma : malí obyvatelé Dětského domova Na návrší zůstanou doma / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 128 (3.6.2009),   
s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - děti - dětské domovy – Dětský domov Na Návrší - zřizovatelé - 
Jihomoravský kraj (Česko) - odkoupení 
 

780)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Tříkrálová sbírka pomůže dětem na Ukrajině / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 134 (10.6.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - Tříkrálová sbírka - výtěžek - 
použití - děti - Ukrajina - pomoc 
 

781)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Coolna je dobrá volba pro mladé / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 22 (2.6.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - nízkoprahová centra – Klub Coolna Znojmo - 
úspěšnost - děti - mládež - volný čas - trávení - Oblastní charita Znojmo 
 

782)  PUCHEGGER CHADALÍKOVÁ,  Jana 
Jinak poznáváme svět / Puchegger Chadalíková. -- In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 112, 
č. 25 (16.6.2009), s. 20-21. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - zrakově postižení - akce - Tyflocentrum Brno, o.p.s., regionální 
pracoviště Znojmo - ZŠ Vrbovec - Městská knihovna Znojmo - Pobočka Načeratice - spolupráce 
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783)  JM 
Z Mukačeva na zkušenou do Znojma / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 25 (15.6.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - projekty - adopce na dálku - 
Ukrajina - pomoc - děti - návštěvy - programy 
 

784)  SMOLA,  Danie l  
Kamery sledující děti musely zmizet : státní zástupkyně nařídila odstranění kamer z místností v dětském 
domově kvůli narušení soukromí / Daniel Smola, Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 151 (30.6.2009), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Kamery musely z dětského domova zmizet. Mladá fronta dnes. 1.7.2009, roč. 20,       
č. 152, s. 1, 2, Jižní Morava. 
DĚTI pod nezákonným dohledem. Znojemsko. 30.6.2009, roč. 19, č. 26, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - děti - dětské domovy - Hakenova ul. - bezpečnostní - kamery - 
odstranění - nařízení - Okresní státní zastupitelství 
 

785)  BE 
Děti svůj domov opustit nemusí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 26 (22.6.2009), s. 3. 

dtto: 
MRVA, Vlastimil. Ředitel Dětského domova Na Návrší: Spadl nám kámen se srdce!. Znojemsko. 
30.6.2009, roč. 19, č. 26, s. 2. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - děti - dětské domovy – Dětský domov Na Návrší - zřizovatelé – Krajský 
úřad-Jihomoravský kraj (Česko) - odkoupení 
 

786)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Novák: Pomáhal jsem dětem ze sirotčinců na Ukrajině / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 184 (8.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - mezinárodní - humanitární - organizace - ADRA - děti - pomoc - 
dobrovolníci - studenti 
 

787)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
V pečovatelském domě U Lesíka je lékařem pes / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 34 
(25.8.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - domovy důchodců – Domov–penzion pro důchodce U Lesíka - psi - 
terapie - canisterapie 
 

788)  BE 
Dětem v dětském domově se dýchá o něco volněji / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 37 (7.9.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - děti - Dětský domov Na Návrší - budovy - rekonstrukce - změny 
 

789)  MOŠTĚK,  Mart in  
V létě nás hodně ohrožovaly rozpočtové škrty / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 226 (26.9.2009), s. 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Znojemská Oblastní charita slavila Charitní den. Rovnost-Znojemský deník. 
26.9.2009, roč. 20, č. 226, s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - osobnosti - ředitelé - Adámek, 
Evžen - rozhovory 
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790)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Nový domov pro důchodce: odloženo : tolik očekávaná stavba nového domova důchodců, ve kterém mělo 
být až sto lůžek, se prozatím odkládá / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 234 (7.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - důchodci - senioři - domovy důchodců - výstavba - odložení 
 

791)  JM 
Domov pro seniory už má 140 žádostí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 42 (12.10.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - domovy důchodců - Domov–penzion pro důchodce U Lesíka - den 
otevřených dveří - důchodci - přihlášky 
 

792)  SPA 
Studenti si vyzkoušeli pomůcky pro slepce / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 241 (15.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - zrakově postižení občané - pomůcky – Tyflocentrum Brno, o.p.s., 
regionální pracoviště Znojmo - Městská knihovna Znojmo - den otevřených dveří 
 

793)  ŠIP 
Domov pro seniory má nové bezbariérové koupelny / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 19 
(22.10.2009), s. 2. 

dtto: 
BE. V Domově pro seniory zrekonstruovali koupelny a toalety. Znojemský týden. 26.10.2009, roč. 9,      
č. 44, s. 5. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - domovy důchodců - Domov–penzion pro důchodce U Lesíka - 
rekonstrukce - bezbariérové - koupelny - dokončení 
 

794)  SMO 
Ples vydělával na Osobního asistenta / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 285 (8.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - plesy - 6. ročník - výtěžek - projekty - 
Osobní asistence 
 

795)  SPA 
Stavba domova pro důchodce: na jaře / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 297 (22.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - důchodci - senioři - domovy důchodců - výstavba - výběrová - řízení 
 

796)  SPA 
Azylový dům má volná lůžka pro bezdomovce / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 297 (22.12.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - bezdomovci - azylové - domy - volná - místa 
 

797)  EISENBRUK,  Jiř í  
Stromeček za 55 000 Kč : dražba vynesla 352 500 korun / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, 
č. 50 (15.12.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - děti - charita - charitativní akce - dražby - Stromeček dětem - 
Oblastní charita Znojmo 
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Zdravotn ictv í :  
 
 

798)  BE 
Baby boom: Šest dětí na Nový rok / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 2 (5.1.2009), s. 1, 2. 

dtto: 
Na Nový rok se narodilo šest dětí. Znojemské listy. 15.1.2009, roč. 18, č. 1, s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - děti - porodnost - porody - nárůst 
 

799)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Znojemská porodnice hlásí desetiletý rekord : v loňském roce padl rekord v počtu novorozeňat / Sylva 
Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 2 (9.1.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - děti - porodnost - porody - rekordy - 
2008 
 

800)  JM 
Lékaři budou posílat recepty mobilem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 3 (12.1.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - lékárny - elektronické - recepty - SMS - zasílání 
 

801)  CHAF 
Od 1. února se nemusí v nemocnici platit / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 4 (19.1.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. V nemocnici už bez poplatků. Znojemský týden. 2.2.2009, roč. 9, č. 6, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - regulační - poplatky - zrušení - únor 
2009 
 

802)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Nemocnice staví nové laboratoře : znojemská nemocnice plánuje letos spuštění provozu magnetické 
rezonance / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 16 
(20.1.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - centrální laboratoře - magnetická 
rezonance - výstavba 
 

803)  TREK 
Nemocné děti vyveze k moři Mořský koník / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 3 (20.1.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - léčebné - pobyty - Mořský koník 
 

804)  MOŠTĚK,  Mart in  
Nemocnice má jedinečný přístroj : první magnetická rezonance na jihu Moravy je, kromě Brna,             
ve znojemské nemocnici / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 19 (22.1.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - přístroje - vybavenost - magnetická rezonance - 
provoz - zahájení 
 

805)  MIV 
Magnetická rezonance je už ve Znojmě / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 20 
(24.1.2009), s. 13. 
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dtto: 
MRVA, Vlastimil. Znojemská nemocnice se stává vlajkovou lodí jihomoravského zdravotnictví. 
Znojemsko. 27.1.2009, roč. 19, č. 4, s. 1. 
JM. Magnetická rezonance vyšetřila první pacienty. Znojemský týden. 26.1.2009, roč. 9, č. 5, s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - přístroje - vybavenost - magnetická 
rezonance - provoz - zahájení 
 

806)  MOŠTĚK,  Mart in  
Místo poplatků budou smlouvy : regulační poplatky platí ve znojemské nemocnici od dneška jen ten, kdo 
chce. / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 27 
(2.2.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
JM. V nemocnici se neplatí a podepisují se smlouvy. Znojemský týden. 9.2.2009, roč. 9, č. 7, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - regulační poplatky - zrušení - úhrada 
- Krajský úřad - Jihomoravský kraj 
 

807)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Nemocnice přestala vybírat poplatky : znojemská nemocnice začala lidem nabízet k podpisu darovací 
smlouvy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 28 
(3.2.2009), s. 3. 

dtto: 
JAK. Fraška s regulačními poplatky pokračuje, přibylo papírování a fronty, tři čtvrtiny platí dál. Zrcadlo. 
20.2.2009, roč. 8, č. 4, s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - regulační poplatky - zrušení - darovací smlouvy - 
zavedení 
 

808)  MRVA,  V last imi l  
Nemocnice v rekonvalescenci / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 6 (10.2.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - osobnosti - ředitelé - Kavka, Miroslav 
- rozhovory 
 

809)  TIK 
Rehabilitační centrum na České ulici dělá škole jméno / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 7 
(17.2.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) – zdravotnictví - Mateřská, Základní a Praktická škola Znojmo - rehabilitační - centra - 
provoz - ředitelé - Pospíchal, Ivan - rozhovory 
 

810)  ZS 
100. narozenin se primář Oldřich Potoček nedožil / zs, eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 8 
(24.2.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - osobnosti - lékaři - primáři - Potoček, Oldřich - úmrtí - životopisy 
 

811)  JM 
Centrální laboratoře budou hotové za osm měsíců / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 11 (9.3.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - budovy - centrální - laboratoře – 
výstavba 
 

812)  SMOLA,  Danie l  
Lékař určí Den D: start bez cigaret : ve znojemské nemocnici vzniklo Centrum pro léčbu závislosti       
na tabáku / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 72 
(26.3.2009), s. 1. 
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Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - kouření - závislost -léčba - Centrum pro léčbu 
závislosti na tabáku - provoz - zahájení 
 

813)  JM 
Znojemská onkologie poráží mýty o nevyléčitelnosti rakoviny / jm, be. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 14 (30.3.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - oddělení radiační a klinické onkologie 
- osobnosti - primáři - Křižan, Pavel - rozhovory 
 

814)  ZA 
Za MUDr. Jiřím Havlíkem. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 16 (21.4.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - osobnosti - zubaři - Havlík, Jiří - úmrtí - biografie 
 

815)  SMOLA,  Danie l  
Kraj posvětil další opravy nemocnice : krajští radní odsouhlasili další pokračování rozsáhlé rekonstrukce 
znojemské nemocnice / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 120 (25.5.2009), s. 3. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Kraj počítá s modernizací znojemské nemocnice. Právo. 1.6.2009, roč. 19, č. 126, s. 10. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - rekonstrukce - modernizace - 
pokračování 
 

816)  JM 
Nemocnice dostane dva miliony na čtyři dializační monitory / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 22 (25.5.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - hemodializační - pracoviště - 
dializační - monitory - nákup - dotace 
 

817)  EIS 
Rakušané chtějí využívat znojemskou nemocnici / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 21 (26.5.2009),    
s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - rekonstrukce - jednání - plány - 
schvalování - zastupitelstvo 
 

818)  SPA 
Babyboom trvá, červenec byl rekordní / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 187 (12.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - porodnost - 1. pol. 2009 - zvýšení - babyboom 
 

819)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Peníze z topinek zaplatí dýchací přístroj : téměř devadesát tisíc korun předali organizátoři Topinkyády 
dětskému oddělení znojemské nemocnice / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 195 (21.8.2009), s. 3. 

dtto: 
BE. Peníze z topinkiády pomáhají dětem. Znojemský týden. 24.8.2009, roč. 9, č. 35, s. 3. 
TREK. Dětem 87 000. Znojemsko.25.8.2009, roč. 19, č. 34, s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - dětské oddělení - peněžité dary - Dyjákovice - 
topinkyády - výtěžek 
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820)  SMOLA,  Danie l  
Nemocnice otevře páteřní poradnu : první páteřní poradnu v regionu otevírá zítra ortopedicko-
traumatolotické oddělení znojemské nemocnice / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 203 (31.8.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - ortopedicko-traumatologické 
oddělení - páteřní - poradny - otevření 
 

821)  SMOLA,  Danie l  
Hejtman: Stěhování nemocnice je nezbytné : hodinu a půl trvající návštěva hejtmana Michala Haška      
ve znojemské staré nemocnici měla jediný důvod / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 218 (17.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nová nemocnice - rekonstrukce - Stará nemocnice - 
stěhování - nutnost 
 

822)  TIK 
Na kruháku si může nechat vybělit chrup i bronzový Ivan : ve Znojmě začalo fungovat nové 
stomatologické centrum / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 40 (6.10.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - stomatologie - soukromá - stomatologická - centra – otevření 
 

823)  JM 
Nemocnice má 50 milionů na pavilon / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 42 (12.10.2009), s. 1. 

dtto: 
HLOBILOVÁ, Iveta. Další desítky milionů pro znojemský špitál. Znojemsko. 13.10.2009, roč. 19, č. 41,   
s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - pavilony - dostavba - dotace - 
Ministerstvo zdravotnictví 
 

824)  VSM 
Dětské oddělení bude pohádkové / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 235 
(8.10.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - dětské oddělení - vymalování - 
projekty - Nadace Zdeňky Žádníkové 
 

825)  TROJAN, Jan 
Znojemská nemocnice dostane sto miliónů korun / Jan Trojan. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
19, č. 244 (19.10.2009), s. 8. 

dtto: 
HRABCOVÁ, Lucie - SMOLA, Daniel. Nemocnice dostane na dostavbu sto milionů. Rovnost-Znojemský 
deník, 17.10.2009, roč. 20, č. 243, s. 3. 
E. Sto milionů pro znojemskou nemocnici. Znojemsko. 20.10.2009, roč. 19, č. 42, s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - investiční akce - dotace - Nová 
nemocnice - dostavba - Stará nemocnice - stěhování 
 

826)  VSM 
Opravy nemocnice potrvají ještě dva roky / vsm, ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 247 (22.10.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - rekonstrukce - přestavba - 
pokračování 
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827)  MOŠTĚK,  Mart in  
Nemocnice zkouší novou léčbu kloubů : nový způsob léčby artrózy kloubů začíná ověřovat znojemská 
nemocnice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 247 
(22.10.2009), s. 3. 

dtto: 
KOP. Znojemští lékaři léčí artrózu unikátně. Znojemský týden. 26.10.2009, roč. 9, č. 44, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - klouby - artróza - terapie - metody - inovace 
 

828)  KOP 
Nemocnice bude očkovat proti chřipce / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 44 (26.10.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - prasečí chřipka - vakcíny - očkování 
 

829)  RZT 
Zdravotní pojišťovna Média podváděla? / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 45 (2.11.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - zdravotní - pojištění - pojišťovny - Média - podvody 
 

830)  VSM 
Nemocnice: podezřelé zakázky / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 277 
(30.11.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
RED. Odhalil audit nesrovnalosti ve znojemské nemocnici? Znojemský týden. 30.11.2009, roč. 9, č. 49,  
s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - budovy - rekonstrukce - finance - kontroly - 
protikorupční - audity 
 

831)  KOP 
Prasečí chřipka je ve Znojmě / kop, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 48 (23.11.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nakažlivé - nemoci - prasečí chřipka - výskyt - Nemocnice Znojmo 
 

832)  JM 
Letos vyměnili 12 359 injekčních stříkaček / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 48 (23.11.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - narkomanie - drogy - prevence - injekční - stříkačky - výměna - 
Kontaktní centrum Netopeer - Netopeer 
 

833)  SMOLA,  Danie l  
V nemocnici začali s očkováním zaměstnanců proti prasečí chřipce / Daniel Smola. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 48 (27.11.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - nakažlivé - nemoci - prasečí chřipka - vakcíny – 
očkování 
 

834)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kraj seškrtá opravy nemocnice : kvůli výsledku auditu a velkým nákladům chce kraj omezit modernizaci 
znojemské nemocnice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 285, (8.12.2009) s. 1.  

dtto: 
JM. Audit: Rekonstrukce nemocnice je předražená. Znojemský týden. 7.12.2009, roč. 9, č. 50, s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - modernizace - omezení - audit - 
náklady – přehodnocení 
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835)  JM 
Zdravotníci odmítli očkování proti prasečí chřipce / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 49 (30.11.2009), s. 1. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva, SMOLA, Daniel. Očkování: pouze pětina zdravotníků. Znojemské noviny. 
4.12.2009, roč. 7, č. 49, s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nakažlivé - nemoci - prasečí chřipka - očkování - zdravotníci - 
odmítnutí 
 

836)  JAN 
Zdravotní pojišťovna Média dál loví / jan. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - zdravotní - pojištění - pojišťovny - Média - podvody - pokračování 
 

837)  JM 
Prasečí chřipka: V regionu druhý nemocný / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nakažlivé - nemoci - prasečí chřipka - výskyt - Nemocnice Znojmo 
 

838)  KOP 
Radek Hart: Na výsledky si musíme ještě počkat / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. IV, příl. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - ortopedicko-traumatologické oddělení - osobnosti 
- lékaři - primáři - Hart, Radek - rozhovory 
 
 
 

Hospodářstv í :  
 
 

839)  SMOLA,  Vojtěch  
Nemají práci. Budou uklízet ulice / Vojtěch Smola, Lenka Čížková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 20, č. 51 (2.3.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
vsm. Pomůže to lidem, města budou čistá. Mladá fronta dnes. 2.3.2009, roč. 20. č. 51, s. 2, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - dlouhodobě nezaměstnaní - 
uplatnění - veřejně prospěšné práce 
 

840)  JM 
Živnostníků navzdory krizi neubývá / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 18 (27.4.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - hospodářská krize - živnostníci – stagnace 
 

841)  SMO 
Znojmo už není Městem pro byznys / smo. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 18 
(30.4.2009), s. 4. 

dtto: 
JM. Znojmo se jako město pro podnikání propadlo. Znojemský týden. 11.5.2009, roč. 9, č. 20, s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - hospodářství - podnikání - soutěže - Město pro byznys - 
umístění - zhoršení 
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842)  SMOLA,  Danie l  
Mizí tradiční značky. I práce : o dvě desetiny procenta stoupne na Znojemsku nezaměstnanost            
po propuštění téměř osmdesáti zaměstnanců společnosti Laufen a asi dvaceti lidí z pivovaru Hostan / 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 140 (17.6.2009),        
s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - zaměstnanost - podniky - Laufen CZ - Hostan, s. r. o. - propouštění - 
nezaměstnanost - nárůst 
 

843)  SMOLA,  Vojtěch  
Rada z hospodářské komory může v krizi pomoci / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 20, č. 284 (7.12.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - Hospodářská komora ČR - osobnosti - vedoucí - Ondrušová, Jiřina - 
rozhovory 
 

844)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Hospodářská komora rozdává rady zadarmo / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 49 
(8.12.2009), s. 8. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - Okresní hospodářská komora - akce - Setkání podnikatelů a průvodců - 
projekty - návrhy 
 

845)  BE 
Emil Čopf: Nezaměstnaným můžeme nabídnout jen 200 volných míst / be. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nezaměstnaní - práce - hledání - osobnosti - ředitelé 
- Úřad práce - Čopf, Emil - rozhovory 
 
 
 

Služby: 
 
 

846)  SMOLA,  Vojtěch  
Uvaří z biopotravin, podle čínské medicíny / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 42 (19.2.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - služby - restaurace - Hotel Prestige - novinky - pětielementová kuchyně - biopotraviny 
- čínská medicína - šéfkuchaři - rozhovory 
 

847)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Huss: Dobře natočené pivo má na pěně bublinu / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 64 (17.3.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - služby - restaurace - výčepní - soutěže - Hvězda výčepu - Huss, Tomáš - vítězové 
 

848)  CHODĚROVÁ,  Monika  
V centru budou kavárenské zahrádky : část Horního náměstí ve Znojmě chtějí radní pronajmout / 
Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 92 (20.4.2009), 
s. 1. 

dtto: 
VSM. Restaurace v centru lákají na venkovní posezení. Mladá fronta dnes. 23.4.2009, roč. 20, č. 95,     
s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - služby - centrum - Horní náměstí - kavárny - restaurace - venkovní - posezení - 
předzahrádky – stánky 
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849)  MM 
Plovárna otevře dnes v poledne / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 116 (20.5.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - služby - koupaliště - bazény - plovárny - Městská plovárna Louka - sezony - zahájení - 
otevření 
 

850)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojemským hasičům chátrá stanice : až sedmdesát milionů korun má stát obnova dosluhujícího sídla 
znojemských hasičů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 121 (26.5.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - služby - hasiči - hasičská zbrojnice - Pražská ul. - chátrání - rekonstrukce - výstavba - 
jednání - financování 
 

851)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Znojmem provází měšťanka Kateřina : průvodci rozšířili prohlídku historického Znojma o návštěvu 
měšťanského domu, hradeb a ochutnávku medoviny / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 138 (15.6.2009), s. 3. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Znojmem provází měšťanka Kateřina z Bučovic se svou komornou. Znojemské 
noviny. 19.6.2009, roč. 7, č. 25, s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - historické - prohlídky - průvodcovské - služby - REMO-Agency 
 

852)  RYŠAVÝ,  Ivan 
Turisté ve Znojmě nezabloudí / Ivan Ryšavý. -- In: Moderní obec. -- ISSN 1211-0507. -- Roč. 15, č. 7 
(.07.2009), s. 22. 
Znojmo - cestovní ruch - turistika - projekty - přípravy - Orientační a navigační systém Znojma - 
informační - služby - zlepšení 
 

853)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Rivolová: Historické šaty nosím moc ráda / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 183 (7.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - historické - prohlídky - průvodcovské - služby - REMO-Agency - 
osobnosti - průvodkyně - Rivolová, Kristýna 
 

854)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Vinobraní: obsazena jen půlka stánků : necelý měsíc před Znojemským historickým vinobraním registruje 
společnost, která pronajímá plochy stánkařům, jen asi padesátiprocentní zájem o prodejní místa / 
Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 33 (14.8.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - služby - prodejní - místa - stánky - Znojemské historické vinobraní - vysoké - nájmy 
 

855)  EIS 
Restaurace urputně bojovaly o řád Znojemské okurky / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 32 
(11.8.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - služby - restaurace - jídla - příprava - soutěže - vítězové 
 

856)  TREK 
Koupaliště má špičkové webové stránky / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 33 (18.8.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - Městská plovárna Louka - propagace - webové - stránky 
- kvalita 
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857)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo zakáže pouliční prostituci : představitelé města projednají vyhlášku, která v celém zastavěném 
území města zakáže nabízení sexuálních služeb / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933.-- Roč. 20, č. 215 (14.9.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - služby - prostituce - vyhlášky - Rada města Znojma - projednání 
 

858)  ZÁVODNÁ, Michae la  
Znojmo vyhání prostitutky / Michaela Závodná. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 218 (17.9.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
EIS. Znojmo proti prostituci. Znojemsko. 22.9.2009, roč. 19, č. 38, s. 2. 
Znojmo (Česko) - služby - prostituce - vyhlášky - Rada města Znojma - schválení 
 

859)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Lakyová: Snažím se každého vylepšit tak, aby se rozzářil / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 221 (21.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - služby - kosmetika - osobnosti - kosmetičky - Lakyová, Radka - zkušenosti - klientela 
 

860)  ŠENKÝŘ,  Mi loš 
Lehké ženy ve Znojmě čeká těžký život / Miloš Šenkýř, Jiřina Veselá. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 
0862-5921. -- Roč. 22, č. 231 (3.10.2009), s. 6. 

dtto: 
RED. Prostitutky čeká až 30 tisícová pokuta. Znojemský týden. 21.9.2009, roč. 9, č. 39, s. 3. 
ŠIP. Nová vyhláška bojuje proti prostituci. Znojemské listy. 24.9.2009, roč. 18, č. 17, s. 2. 
Znojmo (Česko) - služby - prostituce - vyhlášky - Rada města Znojma - schválení 
 

861)  VOJTEK,  Mi lan  
Hasiči likvidovali fiktivní oheň ve znojemské věznici / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 19, č. 248 (23.10.2009), s. 10. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Záchranáři nacvičovali v celách. Mladá fronta dnes. 23.10.2009, roč. 20, č. 248, s. 1, 
2, Jižní Morava. 
KRUTIŠ, Dalibor. Z věznice museli evakuovat odsouzené. Rovnost-Znojemský deník. 23.10.2009, roč. 20, 
č. 248, s. 3. 
Znojmo (Česko) - služby - hasiči - hasičské - sbory – Věznice Znojmo - cvičební - zásahy 
 

862)  EISENBRUK,  Jiř í  
Lahofer - malý hotel s velkou atmosférou / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 41 
(13.10.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - služby - hotely - Hotel Lahofer - Veselá ul. - otevření 
 

863)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojemský hřbitov čeká rozšíření : před Dušičkami posilují hlídky policisté i strážníci / Martin Moštěk. -
- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 253 (30.10.2009), s. 3 
Znojmo(Česko)  - služby - pohřebnictví - hřbitovy - Dušičky - zabezpečení - rozšíření 
 

864)  BE 
Hořela věznice, naštěstí jen jako / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 44 (26.10.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - služby - hasiči - hasičské - sbory – Věznice Znojmo - cvičební - zásahy 
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865)  SMOLA,  Danie l  
Hasiči trénovali v pekárně, hrozil tam výbuch mouky / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 259 (6.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - služby - hasiči - hasičské - sbory - pekárny - cvičební - zásahy 
 

866)  TREK 
Mirek Hrabě přiveze nejen Noida / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 50 (15.12.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - služby - kavárny – Kavárna Millenium - otevření - spolupracovníci - Hrabě, Miroslav 
 
 
 

Obchod: 
 
 

867)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Retz má dům vína, Znojmu zatím chybí : reprezentativní dům vína Weinquartier otevřeli vinaři                
v dolnorakouském Retzu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 51, (2.3.2009), s. 3.  
Retz - vinařská oblas Weinviertel - obchod - víno - kompletní - nabídka - domy vína - Weinquartier - 
otevření - Znojmo (Česko) - Znojemská vinařská oblast - plánování 
 

868)  JM 
Z Paříže do Módes róbes / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 12 (16.3.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - oděvní - průmysl - návrhářství - obchody - butiky - Módes róbes - otevření - návrháři - 
Čurda, Tomáš - Čurdová, Romana 
 

869)  CHAF 
Dyje je na prodej / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemskýregion. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 9, č. 24 (8.6.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - obchod - obchodní - domy - Obchodní dům Dyje - prodej - Rada města Znojma - odklad 
 

870)  EK 
Celníci odhalili sklad padělků, který zásobil stánky v Hatích / ek. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 20, č. 161 (13.7.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
MAF. Garáž byla plná padělků. Rovnost-Znojemský deník. 11.7.2009, roč. 20, č. 160, s. 4. 
E. Z garáže udělali sklad padělků. Znojemsko. 14.7.2009, roč. 19, č. 28, s. 1. 
Znojmo (Česko) - obchod - zboží - padělky - zabavení - sklady - odhalení - Česká obchodní inspekce 
 

871)  SMOLA,  Vojtěch  
Propad drahého zboží rovná prodej levného / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 209 (07.09.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Hatě - obchod - Excalibur City - osobnosti - zakladatelé - majitelé - Seunig, Ronald - 
rozhovory 
 

872)  SMOLA,  Vojtěch  
45 tisíc padělků sešrotováno / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 208 (5.9.2009), s. 2, Jižní Morava. 
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dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Hatě: zabavené napodobeniny i pyrotechnika. Rovnost-Znojemský deník. 8. 9. 2009, 
roč. 20, č. 210, s. 4. 
VOJTEK, Milan. Tržnice v Hatích dál pod kontrolou celníků. Právo. 9.9.2009, roč. 19, č. 211, s. 12. 
KRUTIŠ, Dalibor. Celníci hlásí rekord: padělky za 140 milionů. Rovnost-Znojemský deník. 9.9.2009, roč. 
20, č. 211, s. 4. 
Znojmo (Česko) - Hatě - obchod - padělky - Česká obchodní inspekce - zabavení - sešrotování - 
humanitární pomoc 
 

873)  VSM 
Inspekce odhalila chyby prodejců na vinobraních / vsm, čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 223 (23.9.2009), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Mikulov - obchod - Znojemské historické vinobraní – Pálavské vinobraní - burčák - 
prodejci - kontroly - Česká obchodní inspekce 
 

874)  SMOLA,  Danie l  
Nakupujete u Fialy? Míříte tedy do více než stoletého železářství / Daniel Smola. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 37 (11.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - železářství - Železářství Fiala - budovy - historie 
 

875)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Obchodní dům Dyje měl být původně divadlo. Pamatuje fronty na kde co / Sylva Pavlačková. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 38 (18.9.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - obchod - obchodní domy - Obchodní dům Dyje - historie - fotografie 
 

876)  MOŠTĚK,  Mart in  
Radnice vyhrála první při o Corso : znojemský soud vyhověl žalobě znojemské radnice, která chce 
vystěhovat prodejnu nábytku v bývalém Corsu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 234 (7.10.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - Corso - vystěhování - Radnice (Znojmo, Česko) - majitelé - soudní 
spory 
 

877)  SMOLA,  Danie l  
Mototechna: Provoz z předlistopadové doby připomíná kronika obchodu / Daniel Smola. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 39 (25.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - Mototechna - Horní Česká ul. - historie - fotografie 
 

878)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Supraphon 1984: sen všech prodavačů. Supraton 2009: noční můra / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 41 (9.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - Supraphon - Supraton - historie - fotografie 
 

879)  JM 
Corso připadlo městu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 9, č. 42 (12.10.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - Corso - vystěhování - Radnice (Znojmo, Česko) - majitelé - soudní 
spory 
 

880)  KOP 
Obchodní akademie slavila devadesáté výročí / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 43 (19.10.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - Obchodní akademie a Jazyková škola - 90. výročí – založení 
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881)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Boty od Bati se ve Znojmě prodávaly už v roce 1930. A jsou tu dosud / Sylva Pavlačková. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 42 (16.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - Baťa - historie - vzpomínky - současnost - fotografie 
 

882)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Švadlenky ze Znojma odnepaměti nakupovaly ve Švadlence / Monika Choděrová. -- In: Znojemské noviny. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 43 (23.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - Švadlenka - historie - současnost - fotografie 
 

883)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Řezník Vlček se zřejmě příliš staral o svůj obchod. Propustili ho / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 44 (30.10.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - obchod - řeznictví - řezníci - Láznička - Vlček, František - Masarykovo náměstí - 
historie - současnost 
 

884)  ČTVRTEČKOVÁ,  Helena 
Rosice mají první automat na mléko : v Rosicích spustili první přístroj, který lidem načepuje čerstvé 
mléko. Obdobné zařízení má fungovat i ve Znojmě / Helena Čtvrtečková, Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 262 (10.11.2009), s. 1. 
Rosice u Brna - Znojmo (Česko) - obchod - čerstvé - mléko - prodejní - automaty - zavádění 
 

885)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
I na klenoty se kdysi stávaly fronty : klenotnictví na Kollárově ulici nabízí výrobky ze zlata, stříbra i 
drahých kamenů už od roku 1910 / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 263 (11.11.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - obchod - klenotnictví - Kollárova ul. - historie - současnost 
 

886)  MOŠTĚK,  Mart in  
V centru končí známé obchody : na Horním náměstí ve Znojmě končí krátce po sobě zavedené prodejny 
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 264 (12.11.2009), 
s. 1. 
Znojmo (Česko) - obchod - Horní náměstí - prodejny - obchody - tržby - pokles - uzavírání 
 

887)  SMOLA,  Danie l  
Intral: další obchod z Horního náměstí na odstřel : po slavné cukrárně na Horním náměstí skončí          
do konce roku i samoobsluha s potravinami / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 268 (18.11.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - obchod - Horní náměstí - obchody - Intral - likvidace 
 

888)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
I na zlato, stříbro a další klenoty se kdysi stávaly fronty / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 46 (13.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - klenotnictví - Kollárova ul. - historie - současnost - vzpomínky 
 

889)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Prodejna potravin na Horním náměstí bude fungovat dál / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 272 (23.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - Horní náměstí - potraviny - Intral - likvidace - prostory - pronájem 
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890)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Oděvy z Obrokové frčí i po revoluci : v obchodě na Obrokové ulici si lidé chodili kupovat konfekci už      
v osmdesátých letech / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 280 (2.12.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - obchod - Obrokova ul. - oděvy - konfekce - prodejny - sortiment - změny -                
OP Prostějov, a. s. - Gloria Mode 
 

891)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Obchodníci už lákají na předvánoční slevy : akční nabídky, dárky za nákup či netradičně pojaté Vánoce 
připravily pro znojemské zákazníky místní obchody / Monika Choděrová, Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 283 (5.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - akce - předvánoční - slevy - zahájení 
 

892)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Oblíbené byly šperky ze zubů jelena : prodejna Karát na Obrokové ulici fungovala před listopadem 1989 
hlavně jako zakázkový obchod / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 286 (9.12.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - obchod - šperkařství - Karát - historie – současnost 
 

893)  JM 
Zákazníky jim bere krize, konkurence, i méně míst pro auta / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 49 (30.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - Horní náměstí - návštěvnost - snížení - provoz - ukončení 
 

894)  JM 
Ve dvoře radnice vyrostou obchůdky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 49 (30.11.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Obrokova ul. 10 - pasáže - vybudování - obchody - kavárny - cukrárny - 
vinárny 
 

895)  BE 
Linhart: Vždyť už jsem důchodce! / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - potraviny - Intral - osobnosti - vedoucí - Linhart, Jaromír - 
rozhovory 
 

896)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
V Květince plní i originální přání : od umělých a papírových kytek k velkému výběru živých květin dospěla 
Vazárna na Velké Michalské / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 301 (30.12.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - obchod - květinářství - Květinka - Velká Michalská ul. - historie - současnost 
 

897)  EISENBRUK,  Jiř í  
Obchody na odchodu / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 49 (8.12.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - potraviny - Intral - obrat - snížení - Linhart, Jaromír 
 

898)  MRVA,  V last imi l  
Delikatesy: obchod, který zvědavé láká i odrazuje : jogurty z buvolího mléka a ručně vyráběná švýcarská 
čokoláda / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 50 (15.12.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - Delikatesy - Obrokova ul. 
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Vodn í  hospodářstv í :  
 
 

899)  BE 
Protipovodňová opatření ve Znojmě brzdí odkupy pozemků / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 6 (2.2.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - povodně - protipovodňová ochrana - opatření - hráze - výstavba - 
pozemky - odkoupení - jednání 
 

900)  VSM 
Hráze na povodeň: stále přípravy / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 46 
(24.2.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Město proti povodním. Znojemsko. 24.2.2009, roč. 19, č. 8, s. 2. 
BLAŽÍČEK, Jan. Příprava protipovodňových opatření pokračuje. Znojemské listy. 26.2.2009, roč. 18,    
č. 4, s. 1. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - povodně - rizika - protipovodňová ochrana - zpoždění – přípravy 
 

901)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Hrázný: Přehradu kontroluji denodenně / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 155 (4.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - přehrady - Znojemská přehrada - osobnosti - hrázní - Jantoš, 
Milan 
 

902)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 32 (11.8.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - přehrady - Znojemská přehrada -výstavba - historie - fotografie 
 

903)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 34 (25.8.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - vodní nádrže - přehrady - výstavba - historie - fotografie 
 

904)  MM 
Město začíná kupovat pozemky na hráze / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 205 (2.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - povodně - protipovodňová ochrana - opatření - hráze - výstavba - 
pozemky - odkoupení - jednání - průtahy 
 

905)  VSM 
Na Znojemském vinobraní se chystá ochutnávka vody / vsm, čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 20, č. 212 (10.9.2009), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - Vodárenská a. s. - pitná voda - ochutnávky - Znojemské historické 
vinobraní 
 

906)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Potrubí na Kovářské opraví do tří týdnů / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 277 (28.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - vodovodní - potrubí - výměna - Kovářská ul. - Vodárenská akciová 
společnost 
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Doprava: 
 
 

907)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Parkovací dům má vyrůst už letos : město brzy vybere firmu, která se postará o parkování ve Znojmě / 
Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 3 (16.1.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - parkování - parkovací domy - výstavba - firmy - výběrová - řízení 
 

908)  STRNADOVÁ,  Tereza 
Zemřela kvůli rakouské dýmovnici : žena ze Znojma zemřela na rakouské dálnici při nehodě, kterou 
zavinila armáda / Tereza Strnadová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 24 
(29.1.2009), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
GRD. Blízko Vídně zemřela žena, asi ze Znojma. Rovnost-Znojemský deník. 29.1.2009, roč. 20, č. 24,     
s. 3. 
NEK, MIV. Rodina české oběti srážky u Vídně poznala její osobní věci. Právo. 30.1.2009, roč. 19, č. 25,  
s. 9. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - nehody - dálnice - úmrtí - dýmovnice - zavinění - Rakousko 
 

909)  EK 
Přecházejí silnici bezpečně a ve tvaru "Z" / ek. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 24 (29.1.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - přechody - rekonstrukce - Havlíčkova ul. - Čermákova ul. - zkušební 
- provoz 
 

910)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Nové přechody prošly první zkouškou : v tuzemsku ojedinělé přechody pro chodce, které vyrostly           
u znojemského Mariánského náměstí, od včerejšího dne fungují / Dalibor Krutiš, Daniel Smola. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 4 (23.1.2009), s. 1. 

dtto: 
ŠUF. Netradiční přechody mají ulevit dopravě. Znojemsko. 27.1.2009, roč. 19, č. 4, s. 1. 
CHAF. Semafory u objezdu už fungují. Znojemský týden. 26.1.2009, roč. 9, č. 5, s. 2. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - přechody - Mariánské náměstí - rekonstrukce - zkušební - provoz 
 

911)  TES 
Mrtvou v Rakousku určila DNA / tes. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 25 
(30.1.2009), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
GROSSMANN, David. U Vídně zemřela žena ze Znojma. Znojemské noviny. 30.1.2009, roč. 7, č. 5, s. 1. 
CHAF. Za smrt Znojmačky asi mohou rakouští vojáci. Znojemský týden. 2.2.2009, roč. 9, č. 6, s. 1. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - nehody - dálnice - úmrtí - dýmovnice - zavinění - Rakousko 
 

912)  MOŠTĚK,  Mart in  
Autobusy nebudou stát před nádražím : zástupci města našli nové místo pro autobusové nádraží / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 38 (14.2.2009), s. 1. 

dtto: 
ŠIP. Nová varianta nádraží získává jasnější obrysy. Znojemské listy. 26.2.2009, roč. 18, č. 4, s. 1. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - terminály - výstavba - projekty - změny 
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913)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Zabíjela dýmovnice, ale vojáci se to pokusili utajit - marně / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
19, č. 5 (3.2.2009), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Smrt Lohniské: Vojáci stříleli příliš blízko. Znojemský týden. 9.2.2009, roč. 9, č. 7, s. 1. 
Znojmo (Česko) - Rakousko - silniční - doprava - nehody - dálnice - úmrtí - dýmovnice - zavinění 
 

914)  CHAF 
Město jedná s nájemci kvůli autobusovému nádraží / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 8 (16.2.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - výstavba - projekty - pozemky - výkup 
 

915)  JM 
Most sedí na druhém pilíři / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 9 (23.2.2009), s. 8. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - mosty - Šatovský most -rekonstrukce - fotografie 
 

916)  SMOLA,  Danie l  
Železniční most do Šatova je hotov : poslední metry připojili k novému železničnímu mostu přes Dyji 
montéři / Daniel Smola, Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 52 (3.3.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - mosty - Šatovský most - opravy - rekonstrukce - dokončení 
 

917)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Semafory u okruhu pomohly plynulejšímu průjezdu / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 52 (3.3.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - kruhové - objezdy - Mariánské náměstí - Havlíčkova ul. - Čermákova ul. - 
semafory - umístění - průjezdnost - zlepšení 
 

918)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 8 (24.2.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - mosty - Šatovský most - opravy - rekonstrukce - dokončení - 
historie - fotografie 
 

919)  GROSSMANN, David  
Zmizela dominanta Znojma: viadukt na Vídeňské ulici je pryč / David Grossmann. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 63 (16.3.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Stavbaři sundají most přes Vídeňskou ulici. Znojemský týden. 2.3.2009, roč. 9, č. 10, s. 4. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - mosty - Vídeňská ul. – demontáž 
 

920)  SMOLA,  Danie l  
Most ze Znojma roztaví v Třinci / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 64 (17.3.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - mosty - viadukty - Vídeňská ul. - demontáž 
 

921)  EISENBRUK,  Jiř í  
Po Vídeňské povede nová cyklostezka / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 10 (10.3.2009),   
s. 15. 
Znojmo (Česko) - doprava - cyklistika - cyklostezky - Vídeňská ul. - výstavba 
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922)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Parkovat u nemocnice? Téměř nemožné / Sylva Pavlačková, David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 70 (24.3.2009), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Jak do nemocnice? Autem ne. Mladá fronta dnes. 2.4.2009, roč. 20, č. 78, s. 4, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - Nemocnice Znojmo - parkoviště - kapacita - parkovací místa - 
nedostatek 
 

923)  PJ 
Mezi Brnem a Znojmem se pojede třemi pruhy / pj. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 74 (28.3.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Brno (Česko) - silniční - doprava - úpravy - tříproudová silnice - mimoúrovňové 
křižovatky - studie 
 

924)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo hledá správce parkovišť : výběrové řízení na firmu, která bude provozovat parkoviště ve městě, 
zahájila znojemská radnice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 80 (4.4.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkoviště - správci - výběrová řízení - Městský úřad Znojmo - parkovací 
domy - výstavba - plánování 
 

925)  CHAF 
Na starém městě má vyrůst parkovací dům / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 14 (30.3.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkovací domy - výstavba - jednání - staré město 
 

926)  CHAF 
Zastupitelé schválili peníze na nové nádraží / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 14 (30.3.2009), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Přípravy na stavbu nádraží budou hotovy ještě letos. Znojemské listy. 23.4.2009, roč. 18, č. 8, s. 2. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - výstavba - finance - schválení - Rada města Znojma 
 

927)  SMOLA,  Danie l  
Most doletěl na místo / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 83 (8.4.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Šatovský most dosedne na druhý břeh. Znojemský týden. 6.4.2009, roč. 9, č. 15, s. 1. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - mosty - Šatovský most - rekonstrukce - dokončení 
 

928)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo vyřeší parkování : radnice vybere do léta provozovatele systému parkování. Součástí bude i 
parkovací dům / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 82 
(7.4.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
EIS. Problémy s parkováním vyřeší až výstavba parkovacího domu. Znojemsko. 31.3.2009, roč. 19, č. 13, 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - centrum - doprava - parkování - systémy - provozovatelé - změny - výběrové řízení - 
parkoviště - parkovací domy 
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929)  SMOLA,  Danie l  
Nový železniční most se už rozkročil přes údolí řeky Dyje / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 15 (10.4.2009), s. 1, 7. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - mosty - Šatovský most - rekonstrukce - dokončení – fotografie 
 

930)  VSM 
Nejvyšší most kraje má novou konstrukci / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 86 (11.4.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - mosty - Šatovský most - konstrukce - výměna - dokončení 
 

931)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Lidi z centra trápí parkování : lidé, bydlící v městské památkové rezervaci, si jen těžko zvykají na nová 
pravidla parkování v centru / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 89 (16.4.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - centrum - parkování - městská památková rezervace - obyvatelé - stížnosti 
 

932)  MOŠTĚK,  Mart in  
Autobusy i dráha lákají cyklisty : cyklobus spojující Vranovsko a České Budějovice bude letos opět 
jezdit až do Znojma, vedle víkendového provozu linka o prázdninách nejspíš přidá i páteční spoje / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 96 (24.4.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - cyklobusy - Znojmo-České Budějovice - sezonní - spoje 
 

933)  CHAF 
Stavbu na obchvatu provázejí emoce / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 17 (20.4.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - pozemky - výkup - Ředitelství silnic a dálnic - 
obyvatelé - stížnosti 
 

934)  EIS 
Autobusové nádraží napřesrok? / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 15 (15.4.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - výstavba - dokumentace - schválení - Rada města 
Znojma 
 

935)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 15 (15.4.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - železniční - doprava - mosty - Šatovský most - rekonstrukce - dokončení - 
fotografie 
 

936)  JM 
Okružní křižovatku postaví Baumax / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 12 13-5585. -- Roč. 9, č. 18 (27.4.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - křižovatky - okruhy - Družstevní ul. - Dobšická ul. – výstavba 
 

937)  SMOLA,  Vojtěch  
Do nemocnice jen lesem : lávku ke špitálu ve Znojmě začnou opravovat / Vojtěch Smola. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 101 (30.4.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - doprava - Nemocnice Znojmo - přístupové - cesty - lávky - uzavření - rekonstrukce 
 

938)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Řidiči nechápou systém odtahování : spousta lidí kroutí hlavou nad odtahováním aut ze zakázaných míst 
ve Znojmě / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 122 
(27.5.2009), s. 1. 
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Znojmo (Česko) - doprava - parkování - zakázaná místa - vozidla - odtahování - botičky - pravidla – 
pokuty 
 

939)  MM 
Znojmo bude hledat provozovatele MHD / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 122 (27.5.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - MHD - provozovatelé - výběrové řízení 
 

940)  MM 
Městská parkoviště chtějí dvě firmy / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
20, č. 123 (28.5.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkoviště - provozovatelé - výběrová - řízení - Městský úřad Znojmo 
 

941)  VSM 
Znojmo hledá provozovatele autobusů / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,   
č. 135 (11.6.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - autobusy - MHD - smlouvy - ukončení - provozovatelé - 
výběrové řízení 
 

942)  ŠIP 
Síť cyklostezek se bude rozšiřovat / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 12 (18.6.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - cyklistika - cyklostezky - rozšiřování - Vídeňská ul. 
 

943)  SMOLA,  Vojtěch  
Španělé vyřeší parkování Znojma : zastupitelé města odsouhlasili nový systém parkování / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 147 (25.6.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Revoluce v parkování vypukne letos. Rovnost - Znojemský deník.  25.6.2009, roč. 20,    
č. 147, s. 3. 
JM. Parkovací dům postaví Španělé. Znojemský týden. 29.6.2009, roč. 9, č. 27, s. 3. 
Znojmo (Česko) - centrum - doprava - parkování - parkovací systémy - parkovací domy - provozovatelé - 
soutěže - firmy - FCC - .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. 
 

944)  SMOLA,  Danie l  
Cena za odtah může klesnout : nejvyšší cena za odtah v zemi může ve Znojmě klesnout / Daniel Smola. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 150 (29.6.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - osobní - automobily - odtahová - služba - .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. - vysoké 
- sazby - parkování - snížení 
 

945)  SMOLA,  Danie l  
Nemocnice vybuduje nové parkoviště : u nové nemocnice by opravou stávajícího parkoviště a jeho 
dostavbou mělo vzniknout přes 230 parkovacích míst / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 153 (2.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - parkoviště - Nemocnice Znojmo - vybudování - plánování 
 

946)  JM 
Znojmo bude mít dvě zastávky vlaků / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 26 (22.6.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - tratě - Znojmo-Šatov - zastávky - výstavba - Znojmo-Nový 
Šaldorf 
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947)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Revoluce parkování ve Znojmě / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 26 (30.6.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - centrum - doprava - parkování - parkovací systémy - FCC - parkovací domy - výstavba - 
plánování 
 

948)  KRAINER,  Jakub 
Prodej ovoce ohrožuje provoz : přestože je na Pražské ulici u zahrádek zákaz zastavení a omezená 
rychlost, nebezpečné situace tam vznikají denně / Jakub Krainer, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 168 (21.7.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - Pražská ul. - výpadovky - zahrádky - ovoce - prodej - nebezpečné - situace - 
opatření 
 

949)  ŠIP 
Opravy chodníků jsou v plném proudu / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 13 (2.7.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - doprava - chodníky - opravy - finance - uvolnění 
 

950)  JM 
Bez pokuty projedou jednosměrkou jen cyklisté / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 30 (20.7.2009), s. 3. 

dtto: 
EIS. Stává se Znojmo rájem cyklistů?. Znojemsko. 21.7.2009, roč. 19, č. 29, s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - dopravní - značení - jednosměrky - cyklisté - změny 
 

951)  SMOLA,  Vojtěch  
Viadukt ještě čeká zatěžkávací zkouška / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -
- Roč. 20, č. 180 (4.8.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
JM. Most projde zatěžkávacími zkouškami. Znojemský týden. 10.8.2009, roč. 9, č. 33, s. 4. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - viadukty - rekonstrukce - dokončení - zatěžkávací - zkoušky - 
tratě - elektrifikace - spoje – rozšíření - viadukty 
 

952)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Pokuty už lze zaplatit i kartou / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 182 (6.8.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Pokutu zaplatí karta. Znojemský týden. 3.8.2009, roč. 9, č. 32, s. 2. 
EIS. Pokutu lze uhradit platební kartou. Znojemsko. 4.8.2009, roč. 19, č. 31, s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - přestupky - pokuty - zaplacení - platební karty - platební - terminály - 
Policie ČR 
 

953)  MOŠTĚK,  Mart in  
Příprava terminálu jde do finiše : nové autobusové nádraží ve Znojmě čeká na územní rozhodnutí / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 183 (7.8.2009), s. 1. 

dtto: 
JM. Na terminál je čas do srpna. Znojemský týden. 10.8.2009, roč. 9, č. 33, s. 1. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - terminály - výstavba - územní - rozhodnutí - evropské 
– dotace 
 

954)  SMOLA,  Danie l  
Most má za sebou zátěžové zkoušky : čtyři sta tun těžká souprava testovala včera kvalitu nového 
železničního mostu / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,    
č. 187 (12.8.2009), s. 3. 



   Znojemsko v tisku 2009 
 

 

129 

 

dtto: 
JM. Mosty ve zkouškách obstály. Znojemský týden. 17.8.2009, roč. 9, č. 34, s. 9. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - mosty - rekonstrukce - zátěžové zkoušky 
 

955)  VOJTEK,  Mi lan  
Lokomotiva a kolejový jeřáb testovaly most : historicky třetí železniční most nad Dyjí je téměř hotový 
/ Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 188 (13.8.2009), s. 10. 

dtto: 
SMOLA, Daniel, CHODĚROVÁ, Monika. Šlechtična otestovala železniční most přes Dyji. Znojemské 
noviny. 14.8.2009, roč. 7, č. 33, s. 7. 
EISENBRUK, Jiří. Most vyzkoušela Šlechtična. Znojemsko. 18.8.2009, roč. 19, č. 33, s. 1. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - mosty - rekonstrukce - zátěžové zkoušky 
 

956)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Noční cyklistická akce už podvanácté / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 188 (13.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - cyklistika - cyklisté - bezpečnost - viditelnost - ochranné - prvky - testy - 
Noční vyjížďka - Cyklo Klub Kučera Znojmo - 12. ročník 
 

957)  KOP 
Nový parkovací systém se opět pozdrží / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 33 (10.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - centrum - doprava - parkování - parkovací systémy - zavedení - parkovací domy - 
výstavba - odložení 
 

958)  VLAKY 
Vlaky na Šatov vyjedou už v říjnu : specializované firmy dokončily elektrifikaci železniční stanice         
ve Znojmě. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 207 (4.9.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - stanice - tratě - elektrifikace - 
dokončení 
 

959)  JM 
Starosta: Terminál postavíme, i bez dotace / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 37 (7.9.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - terminály - výstavba - stavební povolení - vyřizování 
 

960)  BOM 
Den bez aut zpestří sobotu / bom. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 218 
(17.9.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - doprava - Evropský den bez aut - propagační - akce - programy 
 

961)  MOŠTĚK,  Mart in  
Nový parkovací systém má skluz : na rozhodnutí antimonopolního úřadu záleží, zda a kdy Znojmo dostane 
nový parkovací systém / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 224 (24.9.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - nové - parkovací systémy - odložení - antimonopolní úřady – 
jednání 
 

962)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Kde lze stát? Zákon platí jak kde a jak pro koho : ve Znojmě existují desítky sporných míst, na kterých 
nelze bez problémů stát / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 37 
(11.9.2009), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - doprava - parkování - spory - Městská policie - pokuty 
 

963)  EISENBRUK,  Jiř í  
Do Šatova v říjnu, do Vídně v prosinci / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 36 (8.9.2009),   
s. 2. 
Znojmo (Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - stanice - tratě - elektrifikace - 
dokončení 
 

964)  SMOLA,  Danie l  
Elektrické lokomotivy už mají z čeho brát proud / Daniel Smola. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 234 (7.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - stanice - tratě - elektrifikace - 
dokončení 
 

965)  NOM 
Odpůrci obchvatu u soudu prohráli / nom. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 234 (7.10.2009), s. 3. 

dtto: 
TREK. Odpůrci obchvatu u soudu neuspěli. Znojemsko. 13.10.2009, roč. 19, č. 41, s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - odpůrci - žaloby - Krajský soud v Brně - zamítnutí 
 

966)  KOP 
Platnost parkovacích karet je opět prodloužena / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 40 (29.9.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - nové - parkovací systémy - odložení - parkovací - karty - platnost 
- prodloužení 
 

967)  SMOLA,  Danie l  
Velké uzavírky: náměstí i most : už od pondělí čeká na motoristy i chodce ve Znojmě řada dopravních 
omezení / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 41 (9.10.2009), s. 1. 

dtto: 
JM. Kruhák: nové chodníky, multikanály i zeleň. Znojemský týden. 12.10.2009, roč. 9, č. 42, s. 2. 
Znojmo (Česko) - doprava - dopravní - omezení - uzavírky - harmonogramy 
 

968)  JM 
Sdružení Obchvat se odvolá / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 42 (12.10.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - odpůrci – Občanské sdružení Obchvat - žaloby - 
Krajský soud v Brně - zamítnutí - odvolání 
 

969)  SMOLA,  Vojtěch  
Nové parkování bude se zpožděním : parkovací systém Znojma spolkne až 100 milionů / Vojtěch Smola. -
- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 241 (15.10.2009), s. 4, Jižní Morava 

dtto: 
KOP. Nový parkovací systém bude mít půlroční zpoždění. Znojemský týden. 19.10.2009, roč. 9, č. 43,    
s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkovací systémy - výstavba - zpoždění - firmy - Versia Holding 
 

970)  SMOLA,  Vojtěch  
Silnice odnikud nikam má naději : silničáři chystají další plány, když je soud podpořil / Vojtěch Smola. -- 
In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 235 (8.10.2009), s. 4, Jižní Morava. 
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dtto: 
JM. Obchvat je druhá priorita kraje. Znojemský týden. 19.10.2009, roč. 9, č. 43, s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - obchvaty - odpůrci - Občanské sdružení Obchvat - žaloby - Krajský soud  
Brno - zamítnutí - Ředitelství silnic a dálnic - dostavba - příprava 
 

971)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo - Vídeň: bez přestupu : elektrifikace trati k rakouským hranicím přinesla i celkovou modernizaci 
vlakového nádraží / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 252 
(29.10.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - tratě - Znojmo-Vídeň - elektrifikace - nádraží - rekonstrukce - 
modernizace 
 

972)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Pokuty za nic? Znojmo raději mlčí : spousta řidičů, včetně auta Znojemského deníku, dostala pokutu    
na Rooseveltově ulici / Dalibor Krutiš, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 255 (2.11.2009), s. 1, 4. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Úřednice: Vy jste podal vysvětlení, my vám neřekneme nic. Rovnost-Znojemský deník.  
2. 11.2009, roč. 20, č. 255, s. 4. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - Rooseveltova ul. - neoprávněné - pokuty - řidiči - odbor dopravy - 
správní řízení 
 

973)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Dušičky: není kde zaparkovat : především o Dušičkách, ale také při větších pohřbech, je obtížné             
u znojemského centrálního hřbitova zaparkovat auto / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 256 (3.11.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkovací místa - nedostatek - znojemský hřbitov - změny - 
přípravy 
 

974)  SMOLA,  Danie l  
Městské autobusy: výběr pokračuje : antimonopolní úřad ukončil šetření podnětu na průběh veřejné 
soutěže na nové provozovatele městské autobusové dopravy ve Znojmě / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 259 (6.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - autobusy - MHD - provozovatelé - výběrová řízení 
 

975)  MOŠTĚK,  Mart in  
Obchvat: Nový zákon přišel pozdě : poslanci schválili změny ve výkupu pozemků pro silniční stavby / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 260 (7.11.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - odkládání - pozemky - výkup - odpůrci - 
Občanské sdružení Obchvat - Ředitelství silnic a dálnic - jednání 
 

976)  VSM 
Znojmo vybírá provozovatele veřejné dopravy / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 264 (12.11.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
JM. Kdo bude městským dopravcem? Znojemský týden. 9.11.2009, roč. 9, č. 46, s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - MHD - městská hromadná doprava - provozovatelé - výběrové řízení 
 

977)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo vítalo vlak na elektřinu z Vídně / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 265 (13.11.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 
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dtto: 
SMOLA, Daniel. Dorazil první elektrický vlak. Rovnost-Znojemský deník. 13.11.2009, ropč. 20. č. 265,   
s. 1, 4. 
BE. Červený Taurus slavnostně otevřel elektrifikovanou trať. Znojemský týden. 16.11.2009, roč. 9,       
č. 47, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - tratě - Znojmo-Retz - elektrifikace - nádraží - modernizace - 
provoz - zahájení - České dráhy, a.s. 
 

978)  KOP 
Sloupky oddělují parkovací plochy / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 46 (9.11.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkovací - plochy - klidová zóna - oddělení - sloupky - 
Masarykovo náměstí 
 

979)  KOP 
Památkáři zamítli studii na parkovací dům v centru Znojma / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 47 (16.11.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkovací - domy - výstavba - studie - Národní památkový ústav - 
zamítnutí 
 

980)  RZT 
Parkoviště u Kauflandu bude placené / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 47 (16.11.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkoviště - zpoplatnění - Kaufland - Jarošova ul. 
 

981)  SMOLA,  Danie l  
Změna ve Znojmě: Psota střídá ČAS : po desítkách let se ve Znojmě změní provozovatel městské 
autobusové dopravy / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,    
č. 269 (19.11.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Nový dopravce, autobusy na plyn a víc spojů. Mladá fronta dnes. 21.11.2009, roč. 20, 
č. 271, s. 2, Jižní Morava. 
BE. ČAS na linkách MHD končí, Psota začíná. Znojemský týden. 23.11.2009, roč. 9, č. 48, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - MHD - městská hromadná doprava - provozovatelé - změny - 
ČAS Znojmo, s. r. o. - Znojemská dopravní společnost Psota 
 

982)  SMOLA,  Vojtěch  
Supermarket zavádí placené parkoviště pro ty, co nenakupují / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. 
-- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 273 (24.11.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
TREK. U Kaufu zaplatíme. Znojemsko. 10.11.2009, roč. 19, č. 45, s. 2. 
Znojmo (Česko) - doprava - centrum - parkování - parkoviště - Kaufland – zpoplatnění 
 

983)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Řidička poranila žačku v areálu školy : u znojemských škol je málo parkovacích míst / Sylva Pavlačková. -
- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 276 (27.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - školy - parkovací místa - nedostatek 
 

984)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Vlaky spojí Mikuláše ve Znojmě a Retzu / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 281 (3.12.2009), s. 3. 
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dtto: 
VSM. Vlaky pojedou zdarma na Mikuláše do Retzu. Mladá fronta dnes. 5.12.2009, roč. 20, č. 283, s. 1, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Retz (Rakousko) - kultura - mikulášské - slavnosti - Mikuláš, svatý, ca 280-ca 345 - 
železniční - doprava - zdarma 
 

985)  SMOLA,  Vojtěch  
Adventní vlak do Retzu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,        
č. 284 (7.12.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
RED. Do předvánočního Retzu zdarma vlakem. Znojemské listy. 3.12.2009, roč. 18, č. 22, s. 1. 
Znojmo (Česko) - Retz (Rakousko) - kultura - mikulášské - slavnosti - Mikuláš, svatý, ca 280-ca 345 - 
železniční - doprava - zdarma 
 

986)  ŠIP 
Mění se provozovatel městské autobusové dopravy / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 21 
(20.11.2009), s. 1. 

dtto: 
TREK. ČASU se čas navršil, ve Znojmě bude jezdit Psota. Znojemsko. 24.11.2009, roč. 19, č. 47, s. 2.  
EISENBRUK, Jiří. Městskou dopravu čekají velké změny. Znojemsko. 8.12.2009, roč. 19, č. 49, s. 5. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - MHD - městská hromadná doprava - provozovatelé - změny - 
ČAS Znojmo, s. r. o. - Znojemská dopravní společnost Psota 
 

987)  EISENBRUK,  Jiř í  
Do Vídně jen za 90 minut / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 46 (18.11.2009), s. 1, 9. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - tratě - Znojmo-Retz - elektrifikace - nádraží - modernizace - 
provoz - zahájení - České dráhy, a.s. 
 

988)  SMOLA,  Vojtěch  
Výstavba nádraží může začít : Znojmo získalo peníze na stavbu nového autobusového nádraží / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 287 (10.12.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - doprava - autobusové nádraží - terminály - výstavba - dotace 
 

989)  BE 
Parkovací karty na rok 2010 zatím postaru / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkovací systémy - výstavba - zpoždění - parkovací - karty 
 

990)  BE 
Znojmo kupuje od ČD budovu na terminál / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - terminály - výstavba - České dráhy, a.s. - budovy - odprodej - 
Městský úřad Znojmo - koupě 
 

991)  MOŠTĚK,  Mart in  
Dráhy nabízejí nový lístek do Vídně / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 289 (12.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - tratě - Znojmo-Šatov - rekonstrukce - elektrifikace - spoje - 
Znojmo-Vídeň - zpáteční jízdenky - EURegio 
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992)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
V lednu začnou Znojmem kroužit nové autobusy, vyrazí i revizoři / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 293 (17.12.2009), s. 3. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Znojemská MHD mění autobusy i dopravce. Právo. 23.12.2009, roč. 19, č. 298, s. 13. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - bezbariérové - autobusy - zavedení - Znojemská dopravní 
společnost Psota - BDS-BUS 
 

993)  SMOLA,  Vojtěch  
Pro důchodce jízdné zdarma / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 294 (18.12.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
JM. Na úřad přišlo 984 důchodců. Znojemský týden. 28.12.2009, roč. 10, č. 1, s. 3. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - městská hromadná doprava - autobusy - důchodci - bezplatné - 
cestování 
 

994)  SMOLA,  Danie l  
Likvidace vraků je problém : odvézt a zlikvidovat zdarma vrak auta je ve Znojmě problém / Daniel 
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 294 (18.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - osobní automobily - vraky - likvidace - poplatky - problémy 
 

995)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo chystá modernizaci přechodů : jednu křižovatku po druhé na hlavním průtahu městem zkoumají 
kvůli novým předpisům projektanti / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 295 (19.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - přechody - rekonstrukce - opravy - nasvětlení - Státní fond 
dopravní infrastruktury - bezpečnost - zvýšení 
 

996)  MCH 
Doprava projde testovacím provozem / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 302 (31.12.2009), s. 3. 

dtto: 
ŠIPOŠOVÁ, Denisa. Zatěžkávací zkouška. Znojemsko. 12.1.2010, roč. 20, č. 2, s. 2. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - městská hromadná doprava - linky - provoz - testování 
 

997)  ŠIP 
Projekt nového nádraží: velký posun vpřed : město získalo dotaci na nový autobusový terminál / šip. -- 
In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 22 (3.12.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - doprava - autobusové nádraží - terminály - výstavba – dotace 
 

998)  JM 
Na parkovišti se po hodině a půl platí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. 3. 

dtto: 
TREK. Kaufland: parkovné jen nahoře. Znojemsko. 15.12.2009, roč. 19, č. 50, s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - centrum - parkování - parkoviště - Kaufland – zpoplatnění 
 

999)  BE 
Chadim: Cestujícím nabídneme několik novinek / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. 4. 
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dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Revoluce v dopravě přinese změny, a to bez bolestného zdražování. Znojemsko. 
22.12.2009, roč. 19, č. 51, s. 2. 
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - autobusy - dopravní - společnosti - Znojemská 
dopravní společnost Psota - ředitelé - Chadim, Petr – rozhovory 
 
 
 

Spo je: 
 
 

1000)  EISENBRUK,  Jiř í  
Pošta na Dukelské: Ceny poplatků rostou, úroveň služeb nikoliv / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
19, č. 49 (8.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - spoje – Česká pošta, s. p. - pošta - Dukelská ul. - služby - kvalita - hodnocení 
 
 
 

Byd len í :  
 
 

1001)  VSM 
Zdemolované "ghetto" půjde brzy k zemi / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 30 (5.2.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
ŠIP. Dům hrůzy na Pražské půjde brzy k zemi. Znojemské listy. 12.2.2009, roč. 18, č. 3, s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - domy - Přímětická ul. - demolice - Romové - vystěhování - náhradní - byty 
 

1002)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo bez romského "ghetta" : radnice nastěhovala nájemníky z problémového domu do městských 
bytů / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 37 (13.2.2009), s. 1, 
Jižní Morava. 

dtto: 
JM. Romové museli pryč. Znojemský týden. 2.2.2009, roč. 9, č. 6, s. 1, 3. 
Š. Ghetto na Pražské čeká demolice. Znojemsko. 3.2.2009, roč. 19, č. 5, s. 3. 
Znojmo (Česko) - bydlení - Romové - ghetta - zbourání - městské byty - nastěhování - Městský úřad 
Znojmo - pořádek - zabezpečení 
 

1003)  SMOLA,  Vojtěch  
Uvidíme v létě, míní sousedé Romů / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 37 (13.2.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - bydlení - Romové - městské byty - přidělení - sousedé - soužití - obavy 
 

1004)  JM 
Nájemníci dluží přes deset milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 6 (2.2.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - bydlení - nájmy - dluhy - snížení – 2008 
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1005)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Bič na neplatiče: soudní vystěhování : desítky tisíc korun dluhu za nájemné a na konci soudní vystěhování 
/ Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 49 (27.2.2009),    
s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - nájemné - neplatiči - soudní vystěhování 
 

1006)  SMO 
Dům hrůzy padne do konce dubna / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 60 (12.3.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - bydlení - domy - Přímětická ul. - demolice - Romové - vystěhování - náhradní – byty 
 

1007)  ŠIP 
Centrum města dostává novu podobu : dotace majitelům domů by letos mohly dosáhnout k deseti 
milionům / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 5 (12.3.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - opravy - domy - byty - centrum - dotace - Fond revitalizace městské 
památkové rezervace 
 

1008)  VSM 
"Ghetto" půjde k zemi / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 85 
(10.4.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - bydlení - Romové - ghetta - zbourání - městské byty - nastěhování - Městský úřad 
Znojmo - pořádek - zabezpečení 
 

1009)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Nové byty u Louky se lidem rozpadají : majitelé bytů nově postaveného domu Za Plovárnou si stěžují    
na developera Petra Štěrbu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 123 (28.5.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - bytové - výstavba - Za Plovárnou - závady - odstranění - odmítání 
 

1010)  JM 
Co se děje na Aninské? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 9, č. 23 (1.6.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - bytové - výstavba - Za Plovárnou - závady - odstranění - Společenství 
nájemníků domu 
 

1011)  JM 
Majitelé bytů: Chceme jen dům bez závad / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 24 (8.6.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - bytové - výstavba - Za Plovárnou - závady - odstranění - Společenství 
nájemníků domu 
 

1012)  MOŠTĚK,  Mart in  
Lidé nechtějí hernu v opraveném domě : spory a protesty sousedů končí oprava domu na Mariánském 
náměstí ve Znojmě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,  
č. 140 (17.6.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Lidé na Mariánském náměstí nechtějí non stop bar ani hernu. Znojemský týden. 15.6.2009, roč. 9,  
č. 25, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - bydlení - Mariánské nám. - herny - zřízení - sousedství - byty - nájemníci - protesty 
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1013)  MOŠTĚK,  Mart in  
Radnice letos prodá stovku bytů : prodej dvou třetin z tří stovek bytů stihli za dva roky vyřídit úředníci 
znojemské radnice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,  
č. 144 (22.6.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské - byty - prodej - nabídky - nájemníci - využití - Rada města Znojma 
 

1014)  JM 
Za neplacení nájmu je výpověď z bytu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 26 (22.6.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - nájem - neplatiči - výpovědi - exekuce 
 

1015)  MOŠTĚK,  Mart in  
Radní ve městech projednají nájmy : bydlení v městských bytech patrně podraží v Krumlově, ve Znojmě 
kvůli krizi radní nájmy nechají stejné / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 7, č. 27 (3.7.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - nájmy - projednání - Rada města Znojma 
 

1016)  JM 
Zelená úsporám: Ve Znojmě se zatepluje první dům / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 28 (7.7.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - zateplování - programy - Zelená úsporám - dotace 
 

1017)  JM 
Radnice přispěje i na servírku do kavárny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 28 (7.7.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - bydlení - domy - opravy - historická - centra - dotace - Fond revitalizace 
 

1018)  MOŠTĚK,  Mart in  
Radnice dala Corso k soudu : vystěhování z nájmu a vymáhání nezaplaceného nájmu hrozí majiteli 
prodejny nábytku na Komenského náměstí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 182 (6.8.2009), s. 1. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Spor o známý podnik Corso míří k soudu. Znojemské noviny. 7.8.2009, roč. 7, č. 32,   
s. 2. 
JM. Město chce v Corso opět kavárnu. Znojemský týden. 10.8.2009, roč. 9, č. 33, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - bydlení - prodejny - Corso - nájmy - vymáhání - Radnice (Znojmo, Česko) - majitelé - 
soudní spory 
 

1019)  JM 
Bydlící se proti herně odvolají / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 32 (3.8.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - Mariánské náměstí - herny - zřízení - sousedství - byty - nájemníci - 
protesty 
 

1020)  ZD 
Paneláky zásadně změnily urbanistickou tvář Znojma / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 32 (3.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - bydlení - obytné domy - paneláky - výstavba - 40. výročí 
 

1021)  KOP 
Ferdinand Salaba: Za měsíc jsme postavili šedesát bytů / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 33 (10.8.2009), s. 4. 
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pokračování:  
17.8.2009, roč. 9, č. 34, s. 4. 
Znojmo (Česko) - bydlení - panelové domy - paneláky - výstavba - 40. výročí - Salaba, Ferdinand - 
rozhovory 
 

1022)  EISENBRUK,  Jiř í  
Budou Corsem korzovat hosté, anebo nakupující? / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 33 
(18.8.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - bydlení - prodejny - Corso - nájmy - vymáhání - Radnice (Znojmo, Česko) - majitelé - 
soudní spory 
 

1023)  ŠIP 
Nájemné v městských bytech se nezvyšuje / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 16 (10.9.2009),    
s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - nájmy - stagnace - 2010 - Správa nemovitostí města Znojma 
 

1024)  TREK 
Nájemné se ve Znojmě nezvýší, jinde naopak ano / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 51 (22.12.2009), 
s. 2. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - nájmy - stagnace - 2010 – Správa nemovitostí města Znojma 
 
 
 

Rozvoj: 
 
 

1025)  JM 
Znojmo se má topit v zeleni / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 25 (15.6.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - rozvoj - města - zeleň - vysazování - projekty - změny 
 

1026)  VSM 
Znojmo zjišťuje názory na nový územní plán / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 194 (20.8.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - rozvoj - urbanistika - Městský úřad Znojmo - územní plány - přepracování - veřejnost 
- připomníky 
 

1027)  JAN 
Nový Územní plán je na začátku / jan. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 38 (14.9.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - rozvoj - urbanistika - Městský úřad Znojmo - územní plány - přepracování - přípravy 
 

1028)  ZD 
Nový Územní plán Znojma: hledání optima / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 40 (29.9.2009), s. 5, 8. 
Znojmo (Česko) - rozvoj - urbanistika - Městský úřad Znojmo - územní plány - přepracování - přípravy 
 

1029)  VSM 
Nyní mluvte do územního plánu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 249 
(24.10.2009), s. 4, Jižní Morava. 
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dtto: 
MCH. Znojmo pracuje na novém územním plánu. Rovnost-Znojemský deník. 26.10.2009, roč. 20, č. 250, 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - rozvoj - urbanistika - Městský úřad Znojmo - územní plány - přepracování - návrhy - 
projednávání 
 

1030)  JM 
Udělá změna územního plánu pořádek? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 46 (9.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - rozvoj - urbanistika - zahrady - zahradní - kolonie - chatky - kolaudace - Kraví hora - 
územní plány - změny 
 

1031)  KOP 
Zastupitelé budou schvalovat návrh zadání nového Územního plánu / kop. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Územní plán jde do další fáze. Znojemské listy. 17.12.2009, roč. 18, č. 23, s. 2. 
Znojmo (Česko) - rozvoj - urbanistika - Městský úřad Znojmo - územní plány - přepracování - návrhy - 
zastupitelé - projednávání 
 
 
 

Stavebn ic tv í :  
 
 

1032)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo vrací kvůli černé stavbě dotaci : chyba úředníků při výstavbě hřiště stála 800 tisíc korun / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 11 (14.1.2009), s. 2, Jižní 
Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Znojmo vrátí dotaci. Skoro milion. Znojemské noviny. 16.1.2008, roč. 7, č. 3, s. 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - černé stavby - skate pool - sídliště Dukelská - Městský úřad Znojmo - 
pokuty 
 

1033)  SMOLA,  Vojtěch  
Průjezd Znojmem brzdí uzavírky / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 13 (16.1.2009), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Horní náměstí - rekonstrukce - dopravní - omezení - uzavírky 
 

1034)  JM 
Při stavbě záchodů narazili na podzemí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 3 (12.1.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - náměstí - Horní náměstí - rekonstrukce - nálezy - podzemní chodby - 
ošetření 
 

1035)  MRVA,  V last imi l  
Zahrádkáři na Cínové hoře mají zelenou, spekulanti červenou : místostarosta Jan Blažíček hovoří           
o nových podmínkách pro individuální rekreační výstavbu v atraktivní lokalitě / Vlastimil Mrva. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 19, č. 2 (13.1.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - zahrádkářské kolonie - Cínová hora -stavební uzávěra - ukončení - 
výstavba - pravidla - stanovení - Městský úřad Znojmo - Blažíček, Jan - rozhovory 
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1036)  ŠIP 
Stavební práce ovládly celý prostor Horního náměstí / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 1 
(15.1.2009), s. 1. 

dtto: 
ČTK. Znojmo hodlá opravit náměstí do května. Mladá fronta dnes. 14.2.2009, roč. 20, č. 38, s. 2, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - náměstí - Horní náměstí - rekonstrukce - opravy 
 

1037)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Nájemníci opustili romské ghetto : poslední obyvatelé domu na rohu Pražské a Přímětické ulici se včera 
vystěhovali / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 25 
(30.1.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - domy - havarijní stav - Pražská ul. - Přímětická ul. - demolice - obyvatelé 
– vystěhování 
 

1038)  SMOLA,  Danie l  
Městská černá stavba získala povolení : takzvaný skate pool, který město vloni načerno postavilo           
u Holandské ulice, získal dodatečné stavební povolení / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 38 (14.2.2009), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Skate pool má stavební povolení. Znojemský týden. 16.2.2009, roč. 9, č. 8, s. 3. 
TREK. Skate pool na Holandské otevřen, zatím na zkoušku. Znojemsko. 17.2.2009, roč. 19, č. 7, s. 5. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - černé stavby - skate pool - Holandská ul. - dodatečné - stavební 
povolení 
 

1039)  JM 
Za architektkou Blankou Rudolfovou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 6 (2.2.2009), s. 5. 

dtto: 
MACOUN, Eman. Blanku Rudolfovou už nepotkáte... Znojemsko. 3.2.2009, roč. 19, č. 5, s. 5. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - architektura - osobnosti - architekti - Rudolfová, Blanka - úmrtí 
 

1040)  MOŠTĚK,  Mart in  
Podnikatelé křísí ruiny v centru : z rozpadajících se domů budou byty či hotel / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 42 (19.2.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - centrum - městská památková rezervace - domy - chátrání - opravy - 
rekonstrukce - byty - hotely 
 

1041)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Načerno provedené úpravy domů mizí : znojemským radním se daří zbavovat město nevhodných 
stavebních úprav na domech, mění se i štíty na obchodech / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 42 (19.2.2009), s. 3. 

dtto: 
TREK. Nevhodné úpravy domů v centru mizí. Znojemsko. 24.2.2009, roč. 19, č. 8, s. 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - centrum - městská památková rezervace - domy - nevhodné - stavební - 
úpravy - odstranění - památkáři - stavební povolení - schvalování 
 

1042)  SMOLA,  Vojtěch  
Náměstí Svobody ve Znojmě se změní / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 46 (24.2.2009), s. 2, Jižní Morava . 
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dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Radnice hledá nové náměstí Svobody pomocí soutěže o víc než čtvrt milionu. 
Znojemsko. 10.3.2009, roč. 19, č. 10, s. 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - nám. Svobody - rekonstrukce - architektonické soutěže - vyhlášení 
 

1043)  SMOLA,  Vojtěch  
Postaví kapli i kompostárnu : pro Znojmo jsou pro letošek nejdůležitějšími investičními počiny 
rekonstrukce Horního náměstí a stavba nového pavilonu domova pro staré lidi / Vojtěch Smola. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 48 (26.2.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - investiční akce - financování - rozpočet - schválení - Horní náměstí - 
rekonstrukce - Domov pro seniory Znojmo - rozšíření - kaple Panny Marie, Matky evropských národů - 
výstavba 
 

1044)  MOŠTĚK,  Mart in  
Škola málem přišla o nová okna : O čerstvě vyměněná okna málem ve čtvrtek přišlo zemědělské učiliště 
na Dvořákové ulici / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,   
č. 49 (27.2.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - SOU zemědělské Dvořákova - okna - výměna - stavební - firmy - 
financování - spory 
 

1045)  TREK 
Pět starých domů vstává z popela, vše natáčí kamera / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 7 
(17.2.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - centrum - městská památková rezervace - domy - chátrání - opravy - 
rekonstrukce 
 

1046)  TIK 
Dům hrůzy čeká demolice / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 11 (17.3.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - domy - havarijní stav - demolice - Pražská ul. - Přímětická ul. - obyvatelé 
- vystěhování 
 

1047)  DAK 
Znojmo hledá firmu na demolici Louky / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 89 (16.4.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - budovy - objekty - demolice - dokončení - Malá Louka 
 

1048)  ŠUF 
Ve Slunečním domě na Sokolské ulici se rodí 12 bytů s výhledem / šuf. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 14 
(7.4.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - byty - výstavba - Sluneční dům - Sokolská ul. - Žižkovo náměstí 
 

1049)  CHAF 
Dům hrůzy padl / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 9, č. 16 (14.4.2009), s. 1. 

dtto: 
TIK, TREK. Pražská zhezkla, barabizna je pryč. Znojemsko. 15.4.2009, roč. 19, č. 15, s. 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - domy - havarijní stav - demolice - dokončení - Pražská ul. - Přímětická ul. 
 

1050)  MOŠTĚK,  Mart in  
Město proti sprejerům nasadí nanotechnologie : nejen strážníci a policisté, ale i nenápadný nátěr          
na budovách bude ve Znojmě bojovat proti sprejerům / Martin Moštěk, Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 122 (27.5.2009), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - stavebnictví - fasády - sprejerství - opatření - omyvatelné - nátěry - nanotechnologie 
 

1051)  MOŠTĚK,  Mart in  
Stavební boom v zahrádkách zvolnil : přesnější pravidla pro výstavbu v zahrádkové kolonii potvrdí brzy 
znojemští zastupitelé / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 129 (4.6.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - zahrádkářské kolonie - Pražská ul. - územní plány - změny - výstavba – 
regulace 
 

1052)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Na novou podobu náměstí Svobody je čtyřiadvacet návrhů / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 136 (12.6.2009), s. 3. 

dtto: 
VSM. Architekti tvořili pro Znojmo náměstí. Mladá fronta dnes. 19.6.2009, roč. 20, č. 142, s. 2, Jižní 
Morava. 
TREK. Čtyřiadvacet nápadů na náměstí Svobody, autor vítězného návrhu obdrží 300 000 korun. 
Znojemsko. 23.6.2009, roč. 19, č. 25, s. 5. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - nám. Svobody - rekonstrukce - projekty - návrhy 
 

1053)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Lávka pro pěší vedoucí k nemocnici je z poloviny hotová / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 147 (25.6.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - nová nemocnice - lávky - rekonstrukce - ukončení - termíny - dodržení 
 

1054)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo chystá nový územní plán / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 147 (25.6.2009), s. 3 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - územní plány - přepracování - územní rozvoj – změny 
 

1055)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo zateplí domy za miliony : školy, školky, úřad, sportovní halu a bytové domy hodlá v dalších dvou 
letech zateplit znojemská radnice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 149 (27.6.2009), s. 1. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Znojmo zateplí desítky domů. Mladá fronta dnes. 1.7.2009, roč. 20, č. 152, s. 2, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - školy - školky - úřady - sportovní haly - bytové domy - zateplení - 
plánování - dotace - získání - Rada města Znojma 
 

1056)  VSM 
Náměstí v centru Znojma se výrazně zmenší / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 154 (3.7.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Radnice má návrh nového náměstí Svobody. Rovnost-Znojemský deník. 3.7.2009, 
roč. 20, č. 154, s. 3. 
JM. Náměstí Svobody bude jiné. Znojemský týden. 7.7.2009, roč. 9, č. 28, s. 5. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - náměstí - nám. Svobody - rekonstrukce - projekty - návrhy - soutěže – 
vítězové 
 

1057)  VSM 
Podobu Znojma určí nový územní plán / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,   
č. 155 (4.7.2009), s. 1, Jižní Morava. 
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dtto: 
BE. Územní plán Znojma se změní. Znojemský týden. 29.6.2009, roč. 9, č. 27, s. 5. 
ŠIP. Znojmo bude mít nový územní plán. Znojemské listy. 2.7.2009, roč. 18, č. 13, s. 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - územní plány - přepracování - územní rozvoj - změny 
 

1058)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Městské domy září novotou, některé jen skrytě : desítky milionů korun spolkly opravy městských domů  
v centru Znojma / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,       
č. 169 (22.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - centrum - stavebnictví - městské domy - revitalizace - financování - Městský úřad 
Znojmo 
 

1059)  ČTK 
Lidé si prohlédnou vize náměstí / čtk, hum. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,     
č. 170 (23.7.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
RZT. Náměstí Svobody jako výzva pro Znojmo 21. století. Znojemský týden. 20.7.2009, roč. 9, č. 30,    
s. 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - nám. Svobody - rekonstrukce - přestavba - architektonické - 
urbanistické - návrhy - soutěže - studie - předvedení - minoritský klášter 
 

1060)  CHAF 
Miroslav Šimeček: Ve stavebnictví vidím hlavně krizi pracovních sil / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 29 (13.7.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Pozemní stavby - osobnosti - ředitelé - Šimeček, Miroslav - rozhovory 
 

1061)  CHAF 
Lávka k Nové nemocnici dostává novou podobu / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 29 (13.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - lávky - opravy - rekonstrukce - Nová nemocnice 
 

1062)  KOP 
Nová změna územního plánu stanovuje jasná pravidla pro výstavbu / kop. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 29 (13.7.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - územní plány - přepracování - územní rozvoj - změny 
 

1063)  TREK 
Architekti rozhodli o nové podobě náměstí Svobody / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 28 
(14.7.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - náměstí - nám. Svobody - rekonstrukce - architektonické - soutěže - 
vítězové 
 

1064)  KOP 
Návrhy úpravy náměstí Svobody jsou k vidění v muzeu / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 31 (27.7.2009), s. 3. 

dtto: 
TREK. Studie náměstí Svobody jsou v klášteře. Znojemsko. 28.7.2009, roč. 19, č. 30, s. 6. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - nám. Svobody - rekonstrukce - přestavba - architektonické - 
urbanistické - návrhy - soutěže - studie - předvedení - Minoritský klášter 
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1065)  JM 
Studie náměstí Svobody má dva nehodové body / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 32 (3.8.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - náměstí - nám. Svobody - studie - hodnocení - dopravní - policie 
 

1066)  MOŠTĚK,  Mart in  
Po mostu k nemocnici se už chodí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 193 (20.8.2009), s. 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Lávka k nemocnici opět slouží lidem. Znojemské noviny. 21.8.2009, roč. 7, č. 34, s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - lávky - Nemocnice Znojmo - rekonstrukce – dokončení 
 

1067)  BE 
Lávka k nemocnici slouží o dva měsíce dřív / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 35(24.8.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
MRVA, Vlastimil. Lávka k nemocnici je dimenzována i na sanitku. Znojemsko. 25.8.2009, roč. 19, č. 34,   
s. 2. 
ŠIP. Lávka k nemocnici je opět v provozu. Znojemské listy. 27.8.2009, roč. 18, č. 15, s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - lávky - Nemocnice Znojmo - rekonstrukce - dokončení 
 

1068)  BE 
Znojemské brány hlásí: vinobraní je za dveřmi / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 35 (24.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - vstupní - brány - výstavba - Znojemské historické vinobraní - přípravy 
 

1069)  KALNÝ,  Jan 
Ohlédnutí za panelovou výstavbou / Jan Kalný. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 35 (24.8.2009), s. 4. 

dtto: 
KALNÝ, Jan. Ohlédnutí za panelovou výstavbou 2. Znojemský týden. 31.8.2009, roč. 9, č. 36, s. 4. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - obytné domy - paneláky - výstavba - 40. výročí 
 

1070)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Dobře míněný, a špatně provedený nápad / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 34 
(25.8.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - zídky - ul. Přemyslovců - nevhodné - výstavby 
 

1071)  JM 
Hotel přemění na byty / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 9, č. 36 (31.8.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - investiční - projekty - kongresové a sportovní centrum - Danton Travel - 
výstavba - pozastavení - krize 
 

1072)  SMOLA,  Danie l  
Most na Kraví horu čeká oprava : už koncem tohoto měsíce by se do mostu pod Kraví horou měli pustit 
dělníci / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 223 
(23.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - mosty - Kraví hora - opravy 
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1073)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Architekti prezentovali své představy náměstí : veřejné představy vítězných návrhů přestavby náměstí 
Svobody: spokojeni byli odborníci, místní odcházeli rozladěni / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 229 (1.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - nám. Svobody - rekonstrukce - přestavba - architektonické - 
urbanistické - návrhy - soutěže - vítězové - představy - prezentace 
 

1074)  JM 
Náměstí Svobody, byznys architektů / jm, kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 39 (21.9.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - náměstí - nám. Svobody - rekonstrukce - architektonické - soutěže - 
výsledky 
 

1075)  MCH 
Oprava mostu pod Kraví horou začala / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 239 (13.10.2009), s. 3. 

dtto: 
vsm. Opravy ve Znojmě uzavřou most i část náměstí. Mladá fronta dnes. 8.10.2009, roč. 20, č. 235, s. 4, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - mosty - Kraví hora - opravy - uzavírky 
 

1076)  SMOLA,  Vojtěch  
Začaly uzavírky, náměstí bude nové : Komenského náměstí ve Znojmě se i s okolím promění / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 252 (29.10.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Komenského nám. - opravy - rekonstrukce - uzavírky 
 

1077)  ŠIP 
Most se podařilo opravit v rekordně krátkém čase / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 19 
(22.10.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - mosty - Kraví hora - opravy - dokončení 
 

1078)  DAK 
Z Mariánského náměstí zmizely sakury / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 254 (31.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Mariánské nám. - rekonstrukce - chodníky - úpravy - zeleň - výsadba 
 

1079)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Z lávky k nemocnici mají lidé závratě : nedávno zrekonstruovaná lávka k nové nemocnici si získala první 
odpůrce / Dalibor Krutiš, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 257 (4.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Nemocnice Znojmo - lávky - rekonstrukce - kritika - průhledná - 
konstrukce - lidé - závratě 
 

1080)  SPA 
Opravy úřadů: do konce roku hotovo / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 265 (13.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Úřad práce Znojmo - Finanční úřad Znojmo - budovy - rekonstrukce - 
dokončování 
 

1081)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Jáma ve starém městě dostává atraktivní podobu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 271 (21.11.2009), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - stavebnictví - staré město - Jáma - revitalizace 
 

1082)  SMOLA,  Danie l  
Lidé se bojí o zahrádky. Zbytečně : zahrádkáři na Kraví hoře bojují proti změně územního plánu             
v biokoridoru kolem řeky Dyje / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 273 (24.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - územní plány - změny - Kraví hora - řeky - Dyje - biokoridory - 
zahrádkáři - obavy 
 

1083)  SMOLA,  Vojtěch  
Z chudinské čtvrti Znojma bude lákadlo romantiků / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 20, č. 283 (5.12.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - staré město - Jáma – revitalizace 
 

1084)  JM 
Ve dvoře radnice vyrostou obchůdky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 49 (30.11.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Obrokova ul. 10 - pasáže - vybudování - obchody - kavárny - cukrárny - 
vinárny 
 

1085)  ŠEDÁ,  Aneta  
Chátrající areály v kraji? Obnovu brzdí krize : největší brownfieldy na jižní Moravě / Aneta Šedá. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 291 (15.12.2009), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - stavebnictví - nemovitosti - chátrající - areály - brownfieldy - Fruta - 
Loucký klášter - Malá Louka - využití - projekty - dotace - Regionální operační program Jihovýchod 
 

1086)  KÁRNÝ,  Micha l  
Socialistické stavby: všem vadí, ale stojí dál : po předlistopadovém režimu zbyly v jihomoravských 
městech stavby, které hyzdí náměstí / Michal Kárný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 296 (21.12.2009), s. 4. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - stavebnictví - architektura - socialistické - stavby - Obchodní 
dům Dyje - historie 
 

1087)  EISENBRUK,  Jiř í  
Bílý dům v novém kabátě / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 50 (15.12.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - budovy - nám. Svobody - Bílý dům - opravy - dokončení 
 
 
 

Průmys l :  
 
 

1088)  JM 
PEGAS zkouší úpravu netkaných textilií plazmou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 2 (5.1.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - netkané - textilie - Pegas Nonwovens, s. r. o. - zkušební - zařízení - 
plazma - testování 
 

1089)  SMO 
Pegas má slíbenou státní podporu / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 19 (22.1.2009), s. 3. 
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dtto: 
Š. Pegas postaví devátou linku s podporou státu. Znojemsko. 27.1.2009, roč. 19, č. 4, s. 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - projekty - výrobní linky - státní podpora 
 

1090)  SMOLA,  Danie l  
Heineken do Hostanu nehodlá investovat, plány na využití nemá / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 46 (24.2.2009), s. 3. 

dtto: 
STLBA. Heineken nemíní investovat do znojemského pivovaru. Znojemský týden. 9.3.2009, roč. 9, č. 11, 
s. 5. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovary - Hostan, s. r. o. - Heineken - výroba - areály - využití - nejistota 
 

1091)  VEČERKOVÁ,  Hana  
Ryzlinky sbíraly medaile / Hana Večerková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,    
č. 49 (27.2.2009), s. C4 - C5. 
Česká republika - Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - ryzlin rýnský - testování - Znovín Znojmo, a. s. - 
Vinařství rodiny Špalkovy, s. r. o. - ocenění 
 

1092)  HRA 
Pokud skončí pivo Hostan, padne i limonáda Zulu / hra. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 57 (9.3.2009), s. 3. 

dtto: 
ŠUF. Heineken září, Hostan bledne, ale pivo se ve Znojmě točí nejlépe. Znojemsko. 17.3.2009, roč. 19,  
č. 11, s. 9. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - Hostan, s. r. o. - Heineken - limonády - ZULU - 
výroba - ukončení - jednání 
 

1093)  ŠIMEK,  Robert  
Pro pána i kmána : Rudolf Ditmar / Robert Šimek. -- In: Profit. -- ISSN 1212-3498. -- Roč. 20, č. 10 
(9.3.2009), s. 62-63. 
Znojmo (Česko) - keramický - průmysl - keramika - Ditmarova továrna - osobnosti - podnikatelé - 
Ditmar, Rudolf - životopisy 
 

1094)  GRD 
Pegas letos devátou linku nepostaví / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 70 (24.3.2009), s. 3. 

dtto: 
TAJ. Pegas oznámil předběžné výsledky za rok 2008. Znojemský týden. 23.3.2009, roč. 9, č. 13,  s. 5. 
Š. Pegas opět zvýšil tržby. Znojemsko. 24.3.2009, roč. 19, č. 12, s. 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - hospodářské - výsledky 
 

1095)  JM 
Z Paříže do Módes róbes / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 12 (16.3.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - oděvní - průmysl - návrhářství - obchody - butiky - Módes róbes - otevření - návrháři - 
Čurda, Tomáš - Čurdová, Romana 
 

1096)  SMOLA,  Danie l  
Znojemsko má VOC. Jako první v Česku : znojemští vinaři získali jako první v zemi certifikát VOC - pro 
nejlepší vína z regionu / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 78 (2.4.2009), s. 3. 
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dtto: 
VSM. Znojemští vinaři získali "punc kvality". Mladá fronta dnes. 3.4.2009, roč. 20, č. 79, s. 1, Jižní 
Morava. 
BE. Znojemští vinaři mají VOC. Znojemský týden. 6.4.2009, roč. 9, č. 15, s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - víno - certifikace - certifikáty - Víno originální certifikace - VOC 
Znojmo - přidělení 
 

1097)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Znovín prodal víc vína, zisk mu ale klesl / ČTK. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 
53, č. 90 (17.4.2009), s. 18. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - Znovín Znojmo, a. s. - víno - prodej - zisk - 
statistiky 
 

1098)  ZNOVÍN 
Znovín prodal více vína, zisk se ale snížil. -- In: Profit. -- ISSN 1212-3498. -- Roč. 20, č. 16 (20.4.2009), 
s. 8. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - Znovín Znojmo, a. s. - víno - prodej - zisk - 
snížení 
 

1099)  EISENBRUK,  Jiř í  
VOC Znojmo - první apelační systém v České republice / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19,    
č. 15 (15.4.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - víno - certifikace - VOC Morava - VOC Znojmo - Víno originální 
certifikace - certifikáty - udělení - etikety - viněty - označení 
 

1100)  SMOLA,  Vojtěch  
Pivo má známku. Na nic : Pivovar získal z EU ochrannou známku "Znojemské pivo". Jeho výroba ale končí 
/ Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 121 (26.5.2009), s. 2, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - Hostan, s. r. o. - ochranné známky - Evropská unie - 
Znojemské pivo - pivo - výroba - ukončení - přesun - Starobrno, a. s. 
 

1101)  PETŘÍČEK ,  Mart in  
Burza ocenila Pegas výrazným růstem / Martin Petříček. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587 
-- Roč. 53, č. 103 (29.5.2009), s. 23. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - hospodářské - výsledky - burzy 
 

1102)  MOŠTĚK,  Mart in  
Keramika propustí osmdesát lidí : kvůli ekonomické krizi a propadu odbytu přijde o práci sedmdesát 
dělníků a deset úředníků ve znojemském závodu Laufen / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 125 (21.5.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - firmy - Laufen CZ - odbyt - propad - zaměstnanci - propouštění 
 

1103)  JM 
Z keramičky odejde 78 lidí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 23 (1.6.2009), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - keramičky - JIKA - zaměstnanci - propouštění 
 

1104)  SMOLA,  Vojtěch  
Keramička Laufen propouští dělníky : z továrny zřejmě odejdou hlavně starší zaměstnanci / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 129 (4.6.2009), s. 4, Jižní Morava. 
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Znojmo (Česko) - keramický - průmysl - podniky - keramičky - Laufen CZ - odbyt - propad - zaměstnanci 
- propouštění 
 

1105)  MOŠTĚK,  Mart in  
Keramika propustí osmdesát lidí : kvůli ekonomické krizi a propadu odbytu přijde o práci sedmdesát 
dělníků a deset úředníků ve znojemské závodu Laufen / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 23 (5.6.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - keramický - průmysl - podniky - keramika - Laufen CZ - odbyt - propad - zaměstnanci - 
propouštění 
 

1106)  SMOLA,  Danie l  
Pegasu klesl zisk, dividendu ale vyplatí / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 134 (10.6.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Pegasu klesl zisk. Znojemský týden. 8.6.2009, roč. 9, č. 24, s. 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - zisky - pokles - dividendy - vyplácení 
 

1107)  RZT 
Vína VOC pouze v prodejnách Znovínu?! / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 24 (8.6.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - víno - certifikace - VOC Znojmo - Víno originální certifikace - 
koupě - prodejny - Znovín Znojmo, a. s. 
 

1108)  SMOLA,  Danie l  
Výroba piva ve Znojmě skončila : skupina Heineken včera oznámila definitivní konec výroby piva            
ve Znojmě / Daniel Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 139 (16.6.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
VSM. Výroba Hostanu ve Znojmě skončila. Mladá fronta dnes. 16.6.2009, roč. 20, č. 139, s. 2, Jižní 
Morava. 
SP, REUTERS, ČTK. Heineken uzavře pivovary ve Znojmě a v Kutné Hoře. Právo. 16.6.2009, roč. 19,       
č. 139, s. 17. 
ZÁLUSKÝ, Jan. Heineken uzavírá v Česku dva pivovary. Hospodářské noviny. 16.6.2009, roč. 53, č. 115, 
s. 13, 16. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - Hostan, s. r. o. - Heineken - výroba - ukončení - 
areály - uzavření 
 

1109)  ČEPIČKA,  Jaromír  
Zemřel Ing. Mojmír Vychodil / Jaromír Čepička. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 25 (15.6.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - osobnosti - vinaři - Vychodil, Mojmír - úmrtí 
 

1110)  JM 
Znojemský Hostan skončil / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny proznojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 26 (22.6.2009), s. 1. 

dtto: 
ELI. Hostan pivo dovařil. Znojemsko. 23.6.2009, roč. 19, č. 25, s. 1.  
ABÉ. Pivovar Hostan ve Znojmě skončil. Zrcadlo. 26.6.2009, roč. 8, č. 13, s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - Hostan, s. r. o. - Heineken - výroba - ukončení - 
areály - uzavření 
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1111)  SMOLA,  Vojtěch  
Podle pivařů opraví památku / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 157 (8.7.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - Heineken - kampaně - památky - opravení - finance - projekty 
 

1112)  VLAŠÍNOVÁ KONVALINOVÁ,  Petra  
Značka MONA slaví 15. narozeniny / Petra Vlašínová Konvalinová. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 27 (29.6.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - průmysl - výroba - limonády - Mona s. r. o. - 15. výročí - osobnosti - ředitelé - 
Masopust, Petr - rozhovory 
 

1113)  ŠUFAJZL, Jaros lav  
Pegas oznámil výjimečné výsledky / Jarda Šufajzl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 26 (30.6.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - zisky – nárůst 
 

1114)  ZD 
Okurková sezóna začala / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 29 (13.7.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - okurky - Znojemská okurka - výroba - sezona - zahájení 
 

1115)  KOP 
Manželka atronauta Feustela má kořeny ve Znojmě / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 30(20.7.2009), s. 1. 

dtto: 
JM. Americký astronaut přijede za rodinou i veterány. Znojemský týden. 27.7.2009, roč. 9, č. 31,         
s. 1, 2. 
ŠKODA, Tomáš. Astronaut přijede i do Znojma. Rovnost-Znojemský deník. 7.8.2009, roč. 20, č. 183,     
s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - osobnosti - astronauti - Feustel, Andrew Jay - Feustelová, Indira - návštěvy 
 

1116)  TREK 
Americký astronaut přistane na hradě / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 30 (28.7.2009), s. 1. 

dtto: 
VSM. Znojmo máme nejraději, vyznal se astronaut. Mladá fronta dnes. 8.8.2009, roč. 20, č. 184, s. 2, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - průmysl - osobnosti - astronauti - Feustel, Andrew Jay - návštěvy 
 

1117)  SANALLA,  Markéta 
Astronautova žena pomohla Nerudovi do vesmíru / Markéta Sanalla. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 20, č. 184 (8.8.2009), s. 6, Víkend. 

dtto: 
CHODĚROVÁ, Monika. Znojemská mise. Rovnost-Znojemský deník. 8.8.2009, roč. 20, č. 184, s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - osobnosti - astronauti - Feustel, Andrew Jay - Feustelová, Indira - návštěvy 
 

1118)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Feustel: Chtěl bych se projít po Měsíci : americký astronaut Andrew Feustel přijel do Znojma 
představit misi k Hubbleovu teleskopu / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 184 (8.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - astronautika - osobnosti - astronauti - Feustel, Andrew Jay - návštěvy - 
rozhovory 
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1119)  BUDNÝ,  Lubomír  
Po vesmírné misi přistál ve Znojmě : je pátek sedmého června / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 187 (12.8.2009), s. 20. 
Znojmo (Česko) - průmysl - kosmonautika - osobnosti - astronauti - Feustel, Andrew Jay - návštěvy 
 

1120)  KOP 
Feustelovi milují znojemské okurky / kop, stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 33 (10.8.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
EIS. Písně kosmické z kosmu. Znojemsko. 11.8.2009, roč. 19, č. 32, s. 12. 
Znojmo (Česko) - průmysl - kosmonautika - osobnosti - astronauti - Feustel, Andrew Jay - Feustelová, 
Indira – návštěvy 
 

1121)  BE 
Rodina VOC vín je zase početnější / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 35 (24.8.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - vína - ocenění - VOC - víno originální certifikace - seznamy - 
rozšíření 
 

1122)  SMOLA,  Danie l  
20 let po revoluci: zcela jiné firmy : patnáct let fungování oslavil jeden z nejúspěšnějších podniků         
na Znojemsku, chvalovický Excalibur City. Dramatickou proměnu po listopadu 1989 zaznamenalo celé 
podnikatelské prostředí na Znojemsku / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 211 (9.9.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podnikání - podniky - existence - zrušení - vývoj - 1989-2009 
 

1123)  EIS 
Úspěšný Pegas / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 35 (1.9.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - zisky - nárůst 
 

1124)  JM 
Šéf výrobny: Zkušebna nám nevrátila jediný panel / jm. -- In: Znojemskýtýden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 37 (7.9.2009), s. 6. 

dtto: 
JM. Šéf výrobny: Zkušebna nám nevrátila jediný panel. Znojemský týden. 21.9.2009, roč. 9, č. 39, s. 13. 
Znojmo (Česko) - průmysl - panelárny - panely - výroba - vedoucí - Šimša, Jaroslav - rozhovory 
 

1125)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Hostan: Z Brna pivařům nechutná : po 300 letech skončila ve Znojmě výroba piva Hostan / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 238 (12.10.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - Hostan, s. r. o. - Heineken - výroba - ukončení - 
Brno (Česko) - přesuny 
 

1126)  JM 
Za podvod v Jatpeku padly první tresty / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 41 (5.10.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - potravinářský - průmysl - podniky - Jatpek Lesná - trestné činy - podvody - obžaloby - 
Okresní soud ve Znojmě - tresty 
 

1127)  HLADÍK,  Jaros lav  
První rok VOC Znojmo a jak dál? / Jaroslav Hladík. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884. -- Roč. 
102, č. 10 (2009), s. 468-469. 
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Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - vína - certifikace - Vína Originální Certifikace Znojmo - VOC 
Znojmo - Festival vína VOC - tradice - založení – zhodnocení 
 

1128)  HYBLEROVÁ,  Nataša 
Odšpuntovali znojemští revoluci ve vinařství? / Nataša Hyblerová. -- In: Sondy. -- ISSN 1213-5038. -- 
Roč. 19, č. 15 (2009), s. 22-24. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - vína - kvalita - hodnocení - Vína Originální 
Certifikace Znojmo - VOC Znojmo - Znovín Znojmo, a. s. - Vajčner, Pavel 
 

1129)  SMOLA,  Danie l  
Svatomartinské: Jen pět ze Znojma : tisíce lahví ponesou název Svatomartinské 2009 / Daniel Smola. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 254 (31.10.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - Svatomartinské víno - Svatomartinské 2009 - degustační - 
komise - výběr 
 

1130)  SMOLA,  Danie l  
Top 77 vín České republiky: Vinaři ze Znojemska patří mezi tuzemskou elitu / Daniel Smola, Tereza 
Bartošíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 257 (4.11.2009), s. 3. 

dtto: 
EIS. Hvězdičky pro vína ze Znojemska. Znojemsko. 10.11.2009, roč. 19, č. 45, s. 9. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - vína - soutěže - TOP 77 vín České republiky - ocenění - Vinařství 
Lahofer, a. s. Dobšice - Znovín Znojmo, a. s. - Vinné sklepy Lechovice 
 

1131)  SMOLA,  Danie l  
Mezi nová vína vtančí i Mladá Lahoferka : kromě třech producentů Svatomartinských vín nabídnou       
na Znojemsku první vína letošního ročníku i další vinařství / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 263 (11.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - mladá vína - Svatomartinské víno - výroba - vinaři - značky 
 

1132)  SMOLA,  Vojtěch  
Pivovar asi získá město : historické budovy bývalého Hostanu nabídl Heineken Znojmu / Vojtěch Smola. -
- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 266 (14.11.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Heineken prodává pivovar Znojmu. Rovnost-Znojemský deník. 14.11.2009, roč. 20,     
č. 266, s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - Hostan - Heineken - historické - budovy - areály - 
vlastníci - změny - prodej - Městský úřad Znojmo - koupě 
 

1133)  SMOLA,  Danie l  
Mašek: Fotili jsme i vyznamenané členy ROH : fotoateliér ve dvorním traktu domu na Horním náměstí 
pamatuje první republiku, socialistické focení kádrů i polistopadové fronty / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 274 (25.11.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - průmysl - fotoateliéry - Okresní podnik služeb - Foto Mašek - historie - fotografování 
- vývoj - osobnosti - fotografové - Mašek, Oto 
 

1134)  SMOLA,  Danie l  
Rakouská firma Erka zaměstnala zatím jen třetinu lidí / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 277 (28.11.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Erka - lidé - zaměstnávání 
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1135)  ZD 
Jak Znojmo vyměnilo pivovar Hostan / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 48 (23.11.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - Hostan, s. r. o. - historie - statistiky 
 

1136)  SMO 
Pegas získal ocenění Excellence Award / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 284 (7.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - ocenění - Excellence Award - udělení - 
Procter & Gamble 
 

1137)  RZT 
Starosta Nezveda maximálně podporuje podnikání / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 49 (30.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - česko-rakouské - firmy - Erka Metaltec - haly - výstavba - kovový - nábytek 
- výroba 
 

1138)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Autodružstvo brzy oslaví čtyřicítku : v sedmdesátých letech minulého století jediný autoservis            
ve Znojmě je dnes specialistou na značku Škoda / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 292 (16.12.2009), s. 4. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Autodružstvo: od Škody 1000 po Škodu Yeti. Znojemské noviny. 18.12.2009, roč. 7,   
č. 51, s. 7. 
Znojmo (Česko) - průmysl - firmy - autodružstva - autoservisy - Vídeňská ul. - historie - současnost 
 

1139)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Znojemský výrobce obuvi se sám poslal do insolvence / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 293 (17.12.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - obuvnický - průmysl - boty - firmy - HJV - činnost - ukončení - dluhy - insolvenční - 
řízení 
 

1140)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojmo chystá modernizaci přechodů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 295 (19.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - potravinářský - průmysl - octárny - Tovární ul. - budovy - rekonstrukce - obchody - 
ordinace - výstavba 
 

1141)  TREK 
Pegas i v krizi ziskový / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 48 (1.12.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - zisky -nárůst 
 

1142)  PŘIBYL,  Zdeněk 
Znojemská okurka se vrací / Zdeněk Přibyl. -- In: Receptář. -- ISSN 1213-8355. -- Roč. 21, č. 2 
(1.2.2010), s. 73. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - tradiční - okurky - výrobci - družstva - Znojemská okurka 
- ocenění - Znojemsko-zahrada Moravy - Produkt roku - nakládání - recepty 
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Zemědě ls tv í :  
 
 

1143)  SMOLA,  Danie l  
Útulky plní labradoři, už totiž "nefrčí" : labradoři, pitbulové a stafordšírští teriéři / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 35 (11.2.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - chovatelství - psi - psí plemena - trh - přesycenost - psí útulky - Spolek 
na ochranu opuštěných a týranýchzvířat 
 

1144)  SMOLA,  Vojtěch  
Slavný Šobes omládne / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 94 
(22.4.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - vinice - omlazení - Šobes - Znovín Znojmo, a. s. 
 

1145)  MCH 
Zahrada Moravy chystá soutěž / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 205 (2.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - výstavy - Zahrada Moravy - 30. ročník - soutěže 
 

1146)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Yorkshir nepřežil útok pitbulla : střet dvou psů, kteří volně běhali v parku na Loucké ulici, nepřežil malý 
yorkshir / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,  č. 210 
(8.9.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - chovatelství - psi - bojová plemena - výcvik - parky - Loucká ul. - občané 
- ohrožení 
 

1147)  HLADÍK,  Jaros lav  
Nová vinotéka Ampelosu ve Znojmě / Jaroslav Hladík. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884. -- Roč. 
102, č. 9 (2009), s. 426. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - vinotéky - otevření - Ampelos, a. s., 
šlechtitelská stanice vinařská Vrbovec 
 

1148)  BE 
Zapěla Zahrada Moravy labutí píseň? / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 38 (14.9.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - výstavy - Zahrada Moravy - 30. ročník - shrnutí 
 

1149)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Lidé nás překvapili množstvím darů : vedoucí znojemského Spolku na ochranu opuštěných a týraných 
zvířat Lenka Runkasová má z letošního roku radost /Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 300 (29.12.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - chovatelství - psi - kočky - psí útulky - Spolek na ochranu opuštěných a 
týraných zvířat - osobnosti - vedoucí - Runkasová, Lenka - rozhovory 
 
 
 

Ku l tura – s lavnost i :  
 
 

1150)  SPA 
Majáles: volba miss a Support Lesbiens / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 60 (12.3.2009), s. 3. 
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dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Majálesové panoptikum začíná už za týden. Znojemsko. 24.3.2009, roč. 19, č. 12,     
s. 1, 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - majálesy - Majáles 2009 - příprava - programy 
 

1151)  SMOLA,  Vojtěch  
Košt představí nejlepší vína / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,  
č. 66 (19.3.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - víno - hodnocení - košty - Znojemský košt 2009 - 
programy 
 

1152)  SMOLA,  Vojtěch  
Miss Austria volili v Hatích / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,   
č. 75 (30.3.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
CHODĚROVÁ, Monika. Rakouskou miss zvolili na Znojemsku. Rovnost-Znojemský deník. 30.3.2009, roč. 
20. č. 75, s. 3. 
CHAF. Rakušané volili na Hatích svou Miss. Znojemský týden. 30.3.2009, roč. 9, č. 14, s. 1, 8. 
Znojmo (Česko) - Hatě - kultura - slavnosti - Miss Austria - volba 
 

1153)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Studenti zvolili krále letošního Majálesu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 80 (4.4.2009), s. 3. 

dtto: 
Králem majálesu je Karel Koc. Znojemský týden. 6.4.2009, roč. 9, č. 15, s. 8. 
TREK. Králem je Karel I. Znojemsko. 7.4.2009, roč. 19, č. 14, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Majáles 2009 - Ladies party - král majálesu - volba 
 

1154)  DAK 
Ve Znojmě začínají velikonoční trhy / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník.-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 81 (6.4.2009), s. 3. 

dtto: 
DUŠ. Velikonoční trhy nabízí bohatý program. Znojemské listy. 26.3.2009, roč. 18, č. 6, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Velikonoce - velikonoční - trhy - zahájení - programy - 
Masarykovo náměstí 
 

1155)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo a Mikulov: vinobraní společně : od konkurence ke společnému marketingu míří vinobraní            
ve Znojmě a Mikulově / Martin Moštěk, Jiří Ševčík. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 83 (8.4.2009), s. 1. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Vinobraní ve Znojmě a v Mikulově: spolupráce místo konkurence. Znojemsko. 
15.4.2009, roč. 19, č. 15, s. 5. 
Znojmo (Česko) - Mikulov - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní 2007 - 
Mikulovské vinobraní - konání - termíny - společné - propagace 
 

1156)  ŽÁČKOVÁ,  Mart ina  
Česká a moravská města ovládne majáles / Martina Žáčková. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 
č. 85 (10.4.2009), s. 4, Na cestách. 
Česko - Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Majáles 2009 - studenti - programy - přípravy 
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1157)  TREK 
Začíná majáles: Uzavřete sňatek na Ladies party / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 13 (31.3.2009), 
s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Majáles 2009 - Ladies party - zahájení - programy 
 

1158)  SMOLA,  Vojtěch  
Obě vinobraní propojí vlak : Znojemské a Pálavské vinobraní budou opět ve stejném termínu / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 88 (15.4.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
BE. Znojmo a Mikulov chystají společnou vstupenku na vinobraní. Znojemský týden. 14.4.2009, roč. 9,   
č. 16, s. 5. 
Znojmo (Česko) - Mikulov - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - Pálavské 
vinobraní - organizátoři - spolupráce - společná - propagace - vstupenky - speciální - vlaky 
 

1159)  VSM 
Partnerská města Znojma? Torgau či Trento / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 95 (23.4.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
MIV. Znojmo představí partnerská města. Právo. 27.4.2009, roč. 19, č. 98, s. 10. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - partnerská města - Dny partnerských měst 
 

1160)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Majáles nabídne miss i koncerty : poslední přípravy vybrušují pořadatelé Majálesu z řad studentů 
znojemských středních škol / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 98 (27.4.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - majálesy - Majáles 2009 - příprava - programy 
 

1161)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Devět měst se představí na TGM : všech devět partnerských měst Znojma se příští týden představí     
na jednom místě / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,     
č. 98 (27.4.2009), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Premiéra: partnerská města vystoupí ve Znojmě. Znojemské listy. 23.4.2009, roč. 18, č. 8, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Dny partnerských měst - programy 
 

1162)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo překypuje festivaly : bohatší bude letošní festivalový kalendář ve Znojmě / Martin Moštěk. -- 
In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 97 (25.4.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - festivaly - Wake Up - Hudební festival Znojmo 09 - Šramlfest - 
novinky - festival VOC - Louka Open - charakteristika 
 

1163)  TREK 
Město zachvátí majálesová horečka / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 16 (21.4.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Majáles 2009 - Dny partnerských měst - pořádání - programy 
 

1164)  TW 
Jarní znojemský automotosalon již podvanácté / tw. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 16 (21.4.2009), s. 9. 

dtto: 
ŠUF. Automotosalon zabodoval. Znojemsko. 28.4.2009, roč. 19, č. 17, s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - automotosalon - auta - motocykly - Jarní znojemský 
automotosalon - 12. ročník 
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1165)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo hostilo partnerská města : dvoudenní setkání s cizími kulturami v centru Znojma si pochvalovali 
hosté i návštěvníci / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,   
č. 102 (2.5.2009), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Na náměstí se představila partnerská města Znojma. Znojemský týden. 4.5.2009, roč. 9, č. 19,   
s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - partnerská města - Dny partnerských měst - programy - shrnutí 
 

1166)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Miss Majáles je z Itálie / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 102 (2.5.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Miss Majáles se stala Italka. Znojemský týden. 4.5.2009, roč. 9, č. 19, s. 1, 9. 
TREK. Miss majáles je Italka. Znojemsko.5.5.2009, roč. 19, č. 18, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - akce - Majáles 2009 - Miss Majáles - vítězky - Itálie 
 

1167)  TREK 
Na novém festivalu zahraje klenot Horňácka Martin Hrbáč / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 17 
(28.4.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - hudební - festivaly - Festival VOC Znojmo - zahájení - programy 
 

1168)  SMOLA,  Danie l  
Kateřina Kasanová odpovídala on-line / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 7, č. 18 (30.4.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Majáles 2009 - pořadatelé - Kasanová, Kateřina - rozhovory - 
online 
 

1169)  BE 
Víno se bude na VOC festivalu snoubit s dobrou hudbou / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 19 (4.5.2009), s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - hudební - festivaly - VOC Znojmo - Festival VOC Znojmo -           
1. ročník - programy 
 

1170)  SMOLA,  Vojtěch  
Začne festival oslavující vína : Třináct vinařství ze Znojemska nedávno získalo prestižní certifikát 
kvality vín - v následujících dnech to oslaví festivalem / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 106 (7.5.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. První Festival VOC začíná. Rovnost-Znojemský deník. 7.5.2009, roč. 20, č. 106, s. 1. 
PETERKOVÁ, Ĺuba, KLOBASOVÁ, Petra. Dny vína a folkloru. Znojemsko. 5.5.2009, roč. 19, č. 18, s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - festivaly - VOC festival Znojmo - 1. ročník - akce 
 

1171)  EISENBRUK,  Jiř í  
Dny partnerských měst zabodovaly / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 18 (5.5.2009), s. 2. 

dtto: 
ŠIP. Partnerská města si dala dostaveníčko. Znojemské listy. 7.5.2009, roč. 18, č. 9, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - partnerská města - Dny partnerských měst - programy - shrnutí 
 

1172)  JM 
Majáles nabídl sport, zábavu i poučení / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 20 (11.5.2009), s. 3, Inzert. 
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Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Majáles 2009 - workshopy - zábava - programy 
 

1173)  MOŠTĚK,  Mart in  
Muzeum a parky slaví, bude zábava : Muzejní noc a Evropský den parků nabídne o víkendu zajímavý 
program ve Znojmě i v Podyjí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 115 (15.5.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Muzejní noc - Evropský den parků - Jihomoravské muzeum          
ve Znojmě (Znojmo, Česko) - Správa Národního parku Podyjí - programy 
 

1174)  JANÍČKOVÁ,  A lžběta 
Muzejní noc zaznamenala rekord / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 21 (26.5.2009),   
s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - muzea - Muzejní noc - programy - novinky - úspěch 
 

1175)  VSM 
Slavnosti Hostanu neskončí, slíbili / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 131 
(6.6.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
Š. Hostan přilákal tisíce lidí. Znojemsko. 9.6.2009, roč. 19, č. 23, s. 1, 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti piva Hostan - pivo - ochutnávání - programy - shrnutí 
 

1176)  SMOLA,  Danie l  
Vinobraní 09: rytířský turnaj u hradeb : Znojemské vinobraní se letos poprvé spojí se stejnou oslavou    
v Mikulově / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 134 
(10.6.2009), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Vinobraní hlásí novinky. Znojemské noviny. 12.6.2009, roč. 7, č. 24, s. 5. 
Znojmo (Česko) - Mikulov - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - Pálavské 
vinobraní – spolupráce 
 

1177)  DUŠ 
Znojemské vinobraní se letos spojí s mikulovským / duš. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 12 
(18.6.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Mikulov - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - Pálavské 
vinobraní - organizátoři - spolupráce - společné - vstupenky 
 

1178)  CHAF 
František Koukal byl víc než jen zakladatel vinobraní / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 26 (22.6.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - osobnosti - zakladatelé - Koukal, 
František - vzpomínky - koncerty 
 

1179)  BE 
Znojemskou festivalovou letní horečku zahajuje WAKE UP / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 26 (22.6.2009), s. 7. 

dtto: 
RZ. Louku probudí WAKE UP. Znojemsko. 23.6.2009, roč. 19, č. 25, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - hudební - festivaly - Wake Up - programy - zahájení 
 

1180)  VSM 
Festival spojí Haydna, víno a Napoleona / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. --ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 158 (9.7.2009), s. 4, Jižní Morava. 
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dtto: 
STULÍROVÁ, Markéta. Festival uctí Josepha Haydna. Rovnost-Znojemský deník. 9.7.2009, roč. 20,      
č. 158, s. 19. 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Festival originálně: Místo vstupenky klobouk. Znojemsko. 8.7.2009, roč. 19, č. 27,   
s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - festivaly - Hudební festival Znojmo - programy - přípravy - 
zahájení 
 

1181)  BERNÁTOVÁ,  Lenka 
Znojmo ovládnou okurky na všechny způsoby / Lenka Bernátová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 179 (3.8.2009), s. 5, Jižní Morava. 

dtto: 
EIS. Slavnosti okurek. Znojemsko. 28.7.2009, roč. 19, č. 30, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti okurek - 2. ročník - programy – zahájení 
 

1182)  MOŠTĚK,  Mart in  
Začínají Okurkové dny. S Evou a Vaškem : tři dny s okurkami a lidovou kulturou začnou dnes ve Znojmě / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 180 (4.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Okurkové dny - 2. ročník - programy 
 

1183)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Znojmo podpoří vzorové mázhauzy / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 181 (5.8.2009), s. 3. 

dtto: 
VSM. Podpoří mázhauzy na vinobraní. Mladá fronta dnes. 6.8.2009, roč. 20, č. 182, s. 4, Jižní Morava. 
KOP. Město nabízí finanční podporu na provozování mázhauzů. Znojemský týden. 3.8.2009, roč. 9, č. 32, 
s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - mázhausy - pronájmy - finanční - 
podpora - Městský úřad Znojmo 
 

1184)  ŽIDKOVÁ,  K lára 
Na dvě vinobraní s jednou vstupenkou / Klára Židková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 183(7.8.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - Mikulov (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 
Pálavské vinobraní - organizátoři - spolupráce - společné - vstupenky 
 

1185)  MOŠTĚK,  Mart in  
Okurkové dny letos bodovaly : úspěch po rozpačitém začátku přinesly druhé znojemské Okurkové dny / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 184 (8.8.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Okurkové dny - 2. ročník - úspěch 
 

1186)  TREK 
Peníze pro mázhauzy / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 31 (4.8.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - mázhausy - pronájmy - finanční - 
podpora - Městský úřad Znojmo 
 

1187)  EISENBRUK,  Jiř í  
Když se okurka stane vizitkou / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 32 (11.8.2009), s. 1, 8. 

dtto: 
EIS. Nejlepší okurky má Františka Klempová. Znojemsko. 11.8.2009, roč. 19, č. 32, s. 8. 
EISENBRUK, Jiří. Okurky umějí ukázkově připravit Znojmáci. Znojemsko. 11.8.2009, roč. 19, č. 32, s. 8. 
EIS. Řád Znojemské okurky hotelu Prestige. Znojemsko. 11.8.2009, roč. 19, č. 32, s. 8. 
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Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti okurek - 2. ročník - programy - hodnocení 
 

1188)  SMOLA,  Vojtěch  
Brány k vinobraní se zvedají / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 196 (22.8.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Mikulov - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - Pálavské 
vinobraní - spolupráce - přípravy 
 

1189)  RZT 
Znojemské kvašáky, hit letošního léta / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 35 (24.8.2009), s. 4. 

dtto: 
DUŠ. Slavnosti okurek splnily vysoká očekávání. Znojemské listy. 27.8.2009, roč. 18, č. 15, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti okurek - 2. ročník - okurky - kvašáky - ochutnávání - 
Znojemská okurka 
 

1190)  VSM 
Společný vstup na vinobraní zatím netáhne / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 205 (2.9.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Mikulov (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 
Pálavské vinobraní - spolupráce - přípravy - změny 
 

1191)  SMOLA,  Danie l  
Vinobraní: rytíři budou v parku : přesun rytířských turnajů do Horního parku a propojení Znojemského a 
Pálavského vinobraní / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,  
č. 205 (2.9.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - Mikulov (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 
Pálavské vinobraní - spolupráce - programy - rytířské turnaje - přesuny - Horní náměstí 
 

1192)  SMOLA,  Vojtěch  
Mikulov a Znojmo pijí poprvé spolu : hektolitry burčáku a vína se valí na Znojmo a Mikulov z vinic 
místních vinařů / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 207 
(4.9.2009), s. 1, 6, příl. Vinobraní. 
Znojmo (Česko) - Mikulov - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - Pálavské 
vinobraní - spolupráce - programy 
 

1193)  LK 
Burčákové orgie po Česku : kromě obligátních ochutnávek na náměstích slibují nadcházející svátky 
vinobraní také spoustu zážitků / lk. -- In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, č. 36 (7.9.2009), s. 76. 
Česko - Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Pálavské vinobraní - Znojemské historické 
vinobraní - Svátek vína - Le Tour de Burčák - Mělnické vinobraní - Litoměřické vinobraní - Burčákfest 
2009 
 

1194)  SMOLA,  Vojtěch  
Na vinobraní lze i stanovat / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,   
č. 211 (9.9.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Mikulov - kultura - slavnosti - vinobraní - Pálavské vinobraní - Znojemské historické 
vinobraní - přípravy - návštěvníci - ubytování - parkování - možnosti 
 

1195)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Beran: Nejtěžší byl deštivý rok / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 211 (9.9.2009), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - programy - osobnosti 
- scénáristé - Beran, Václav 
 

1196)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Začíná největší svátek vína : devatenáctý ročník Znojemského historického vinobraní startuje právě 
dnes / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 213 
(11.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 19. ročník - programy 
- zahájení 
 

1197)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Čapoun: Všude mě vítají slovy Ahoj, králi / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 213 (11.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - Jan Lucemburský, český král, 
1296-1346 - představitelé - osobnosti - herci - Čapoun, Marek 
 

1198)  VSM 
Tisíce lidí dorazily na burčák : ve Znojmě i v Mikulově začaly největší svátky vína v zemi / vsm, vha. -- 
In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 214 (12.9.2009), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Dvojice vinobraní: po boji příměří. Mladá fronta dnes. 12.9.2009, roč. 20, č. 114, s. 4, 
Jižní Morava. 
STRNADOVÁ, Tereza. Na burčák přijelo 120 tisíc lidí. Mladá fronta dnes. 14.9.2009, roč. 20, č. 115,    
s. 1, 3, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Mikulov (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 
Pálavské vinobraní - zahájení - programy 
 

1199)  LIDÉ 
Lidé vypili první doušky vína. Začalo Vinobraní 2009. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 214 (12.9.2009), s. 1. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. I dnes poteče víno proudem. Rovnost-Znojemský deník. 12.9.2009, roč. 20, č. 114,     
s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní – zahájení 
 

1200)  MOŠTĚK,  Mart in  
Vinobraní za 1,8 / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,       
č. 215 (14.9.2009), s. 1. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Vinobraní lidem provětralo peněženky. Rovnost-Znojemský deník. 14.9.2009, roč. 20, 
č. 115, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - programy - hodnocení 
 

1201)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vitanovský: Vondráčková nahradila Vondráčkovou / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 215(14.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - kulturní - programy - 
organizátoři - Vitanovský, Luboš 
 

1202)  KOP 
Znojemské vinobraní klepe na dveře / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 37 (7.9.2009), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - přípravy 
 

1203)  DAK 
Mázhauzem vinobraní se stal Šenk u Otíka I. / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 222 (22.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - soutěže - mázhauzy - 
hodnocení - Šenk u Otíka I. - vítězství 
 

1204)  SMOLA,  Vojtěch  
Vinobraní střídá Burčákfest / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 224 (24.9.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Burčákfest 2009 - burčák - ochutnávky - programy 
 

1205)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Burčákfest nabídne šlapané víno i Ulrychovy : už popáté se o víkendu v Louckém klášteře uskuteční 
Burčákfest / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 225 
(25.9.2009), s. 3. 

dtto: 
EIS, TREK. Šlapat hrozny je lepší než orgasmus!. Znojemsko. 30.9.2009, roč. 19, č. 39, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Burčákfest 2009 - zahájení - programy 
 

1206)  BE 
Znojmem projel staronový král / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 38 (14.9.2009), s. 1, 2. 

dtto: 
KOP. Vstupenky potrápily domácí i hosty. Znojemský týden. 14.9.2009, roč. 9, č. 38, s. 1. 
EISENBRUK, Jiří. Pásky na ruce měli Nezveda, Topolánek i Vondráčková. Znojemsko. 22.9.2009, roč. 
19, č. 38, s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - programy - shrnutí - 
hodnocení 
 

1207)  MOŠTĚK,  Mart in  
Burčákfest lidi bavil, pořadatele těšil : slavnosti burčáků v Louckém klášteře přilákaly dva tisíce hostů / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 227 (29.9.2009),    
s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Burčákfest 2009 - 5. ročník - programy - návštěvnost 
 

1208)  TREK 
Vinobraní nabízí rytířské turnaje v parku, vstupné do Národního divadla, ale také překvapení / trek. -- 
In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 36 (8.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - programy - pozvánky 
 

1209)  TREK 
Loňský rekord padl: 87 000 platících návštěvníků / trek, TIK, eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 37 
(15.9.2009), s. 1. 

dtto: 
EIS. Novinka: laserová show byla propojena s ohňostrojem. Znojemsko. 22.9.2009, roč. 19, č. 38, s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - návštěvnost - 
rekordy 
 

1210)  KOP 
Kraloval burčák / kop. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 37 (15.9.2009), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - návštěvnost - 
průzkumy - hodnocení - inPuncto 
 

1211)  MOŠTĚK,  Mart in  
Vinobraní hlásí rekord: 96 000 hostů : letošní vinobraní zaznamenalo novodobý návštěvnický rekord / 
Martin Moštěk, Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 38 
(18.9.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
BE. Podle odhadu navštívilo vinobraní 96 tisíc návštěvníků. Znojemský týden. 21.9.2009, roč. 9, č. 39,    
s. 1. 
DUŠ, ŠIP. Znojmo opět ovládlo víno, burčák a zábava. Znojemské listy. 24.9.2009, roč. 18, č. 17, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - návštěvnost - 
rekordy 
 

1212)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Veronika míří na Miss Europe / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 38 (22.9.2009), s. 1 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Miss Europe - osobnosti - modelky - Chmelířová, Veronika - účast 
 

1213)  KOP 
Znojmo i Mikulov hlásí rekordní návštěvnost / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 43 (19.10.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Mikulov (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 
Pálavské vinobraní - návštěvnost - rekordy 
 

1214)  SMOLA,  Vojtěch  
Za vinobraní padla pokuta : městská organizace Znojemská beseda podle státních úředníků vypsala 
špatně výběrové řízení / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 256 
(3.11.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
JM. Beseda dostala pokutu za vinobraní. Znojemský týden. 2.11.2009, roč. 9, č. 45, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - organizátoři - 
Znojemská Beseda - pokuty - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 

1215)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Vinobraní: Beseda dostala pokutu : padesát tisíc korun / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 45 (6.11.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - organizátoři - 
Znojemská Beseda - pokuty - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 

1216)  VSM 
Má 17 metrů. Znojemský vánoční strom je letos větší / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 270 (20.11.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Do Znojma přijel Vánoční strom. Rovnost-Znojemský deník. 20.11.2009, roč. 20,        
č. 270, s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - advent - vánoční - stromy - instalace - Masarykovo náměstí 
 

1217)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Vlaky spojí Mikuláše ve Znojmě a Retzu / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 281 (3.12.2009), s. 3. 
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dtto: 
VSM. Vlaky pojedou zdarma na Mikuláše do Retzu. Mladá fronta dnes. 5.12.2009, roč. 20, č. 283, s. 1, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Retz (Rakousko) - kultura - mikulášské - slavnosti - Mikuláš, svatý, ca 280-ca 345 - 
železniční - doprava - zdarma 
 

1218)  SMOLA,  Danie l  
Mikulášské dárky: třeba i vlak zdarma / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 282 (4.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - mikulášské - slavnosti - Mikuláš, svatý, ca 280-ca 345 - programy - průvody - 
přípravy 
 

1219)  SMOLA,  Vojtěch  
Adventní vlak do Retzu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,        
č. 284 (7.12.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
RED. Do předvánočního Retzu zdarma vlakem. Znojemské listy. 3.12.2009, roč. 18, č. 22, s. 1. 
Znojmo (Česko) - Retz (Rakousko) - kultura - mikulášské - slavnosti - Mikuláš, svatý, ca 280-ca 345 - 
železniční - doprava - zdarma 
 

1220)  EISENBRUK,  Jiř í  
Vinařská bohoslužba / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 47 (24.11.2009), s. 5 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - tradice - Svatomartinské víno - žehnání vína - svěcení vína - kostel 
sv. Hippolyta 
 
 
 

Ku l tura – ku lturn í  zař ízen í :  
 
 

1221)  DAK 
Akademie třetího věku o umění a kýči / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 3 (5.1.2009), s. 3. 

dtto: 
SPA. Knihovna připravila přednášky o umění. Rovnost-Znojemský deník. 3.1.2009, roč. 20, č. 2, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky - 
Akademie třetího věku 
 

1222)  TREK 
Knihovna má plošinu / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 3 (20.1.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - bezbariérové - 
vstupy - plošiny - umístění 
 

1223)  PETERKOVÁ,  Ĺuba  
Se Sashou Walleczek jdou kila dolů bez diet / Ĺuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 3 
(20.1.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - přednášky - 
dietologie - Stenzlová, Ivana 
 

1224)  TREK 
Čtvrt milionu kilometrů Jaroslava Beránka / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 4 (27.1.2009), s. 4. 
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dtto: 
STLBA. Projel celou Evropu a umí o ní vyprávět. Znojemský týden. 26.1.2009, roč. 9, č. 5, s. 14. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - besedy - 
osobnosti - mototuristé - Beránek, Jaroslav, 1938- 
 

1225)  TREK 
Přednášku o zdraví okořenila móda / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 4 (27.1.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky - 
přehlídky - Akademie třetího věku 
 

1226)  ŠUF 
Zapomenutý znojemský rodák, významný sochař Hugo Lederer / šuf. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 4 
(27.1.2009), s. 12. 

pokračování: 
9.2.2009, roč. 9, č. 7, s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, 
Česko) - přednášky - osobnosti - sochaři - Lederer, Hugo - životopisy 
 

1227)  ZF 
Akademii třetího věku zpestřila módní přehlídka babiček / zf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 5 (26.1.2009), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky - 
přehlídky - Akademie třetího věku 
 

1228)  MCH 
Knihovna vyhlašuje literární soutěž / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 39 (16.2.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - děti - literární - 
soutěže - autorská čtení - 4. ročník 
 

1229)  JM 
Jiří Svoboda četl v knihovně i své básně / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 6 (2.2.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
osobnosti - spisovatelé - Svoboda, Jiří 
 

1230)  VSM 
Zvou na noční "lechtivé" čtení / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 54 
(5.3.2009), s. 6, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - předčítání 
- Noc s Boccacciem - 2. ročník 
 

1231)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Ze Znojma mizí videopůjčovny : už jen dvě místa nabízejí ve Znojmě zájemcům půjčení filmů / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 55 (6.3.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kina - videopůjčovny - rušení - odbyt - snížení 
 

1232)  CHAF 
Klimtová popřela slova slavného Karla Čapka / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 10 (2.3.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky - 
fotografie - vzpomínky - Klimtová, Miloslava 
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1233)  HLOBILOVÁ,  Iveta 
Páteční lechtivá noc v knihovně s Boccacciem / Iveta Hlobilová. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 10 
(10.3.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
Noc s Boccacciem - 2. ročník 
 

1234)  GRD 
V kině zazní tóny La Sonnambuly z N.Y. / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 68 (21.3.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kina - Kino Svět - opery - New York - promítání - přímé - 
přenosy 
 

1235)  JM 
V knihovně se představila spisovatelka Galina Poppová / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 13 (23.3.2009), s. 13. 

dtto: 
Někdy se směju přes slzy. Znojemský týden. 23.3.2009, roč. 9, č. 13, s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny – Městská knihovna Znojmo - akce - autorská 
čtení - osobnosti - spisovatelky - Poppová, Galina, 1938- 
 

1236)  EISENBRUK,  Jiř í  
Nejdřív odporná Ruska, pak hnusná Němka ve skutečnosti Češka Galina Poppová / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 19, č. 12 (24.3.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - autorská - 
čtení - osobnosti - spisovatelky - Poppová, Galina, 1938- 
 

1237)  CHAF 
V knihovně recitoval Magor Jirous / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 14 (30.3.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - literární - 
večery - Jirous, Ivan Martin, 1944- - Záviš - Klíč, Josef 
 

1238)  CHAF 
Magor Jirous: Umím jen dobře řemeslo / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 15 (6.4.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
osobnosti - básníci - Jirous, Ivan Martin, 1944- - Magor - rozhovory 
 

1239)  JANÍČKOVÁ,  A lžběta 
Jaro se Závišem / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 13 (31.3.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - hosté - 
Záviš - Jirous, Ivan Martin, 1944- - Klíč, Josef 
 

1240)  HANZAL, L ibor  
Studenti četli v knihovně / Libor Hanzal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 90 (17.4.2009), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - autorská 
čtení - veřejná čtení - studenti 
 

1241)  CHAF 
Nový překlad bible se biskupům příliš nelíbí / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 17 (20.4.2009), s. 6. 
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Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky - 
Bible - překlady - Bible 21 
 

1242)  JM 
Na co se vydavatelé vymlouvají / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 17 (20.4.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky - 
Řeháčková, Věra 
 

1243)  JM 
Jan Cézar představil televizní seriál Na cestě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 19 (4.5.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
Cézar, Jan - knihy - Na cestě po České republice - představení 
 

1244)  JM 
Novinky turistické sezóny: cykloprohlídka i měšťanský život / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 20 (11.5.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky - 
David, Lukáš 
 

1245)  BE 
Loutky se zabydlely v muzeu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 20 (11.5.2009), s. 6. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Loutky nepatří do starého železa. Znojemsko.19.5.2009, roč. 19, č. 20, s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, 
Česko) - výstavy - loutky - Mašek, Pavel - rozhovory 
 

1246)  EISENBRUK,  Jiř í  
Strašidelná muzejní noc / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 20 (19.5.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, 
Česko) - Muzejní noc - programy 
 

1247)  CHAF 
Znojemské divadlo uvidí premiéru dětského baletu / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 22 (25.5.2009), s. 5. 

dtto: 
ŠUF. V divadle budou děti tančit Sen. Znojemsko. 26.5.2009, roč. 19, č. 21, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - divadla - Jihomoravské divadlo - představení - dětský - 
balet - premiéra 
 

1248)  JM 
Světec, jak ho neznáme / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 23 (1.6.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky - 
vycházky - Hofbauer, Klement Maria, svatý, 1751-1820 - výročí 
 

1249)  ZA 
Za Antonem Vrbkou. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 
9, č. 24 (8.6.2009), s. 13. 
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Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - osobnosti - historikové - archeologové - Vrbka, 
Anton - biografie - výročí - úmrtí 
 

1250)  TREK 
Germanisté chtějí vidět knihovnu / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č.24 (16.6.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - zahraniční - 
návštěvy - odborné - semináře 
 

1251)  JM 
V knihovně předvedly modelky ozdoby z květin / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 26 (22.6.2009), s. 8. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ĺuba. První absolventy zdobily květinové šperky. Znojemsko. 23.6.2009, roč. 19, č. 25,     
s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Akademie 
třetího věku - 1. ročník - slavnostní - ukončení 
 

1252)  MM 
Kino přichází o filmy kvůli digitalizaci / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 158 (9.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kina - Kino Svět - technika - zlepšení - finance - žádosti - 
Městský úřad Znojmo 
 

1253)  JM 
Marii Kratochvilovou ocenili Rakušané / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 27 (29.6.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - Rakousko - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - založení - zásluhy - osobnosti - 
ředitelé - Kratochvilová, Marie - ocenění 
 

1254)  SMOLA,  Danie l  
Novinky v Muzeu motorismu / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7,     
č. 27 (3.7.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Muzeum motorismu - motory - výstavy - Drozd, 
Jan 
 

1255)  TREK 
Akademie 3. věku znovu startuje / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 34 (25.8.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Akademie 
třetího věku - 2. ročník - zahájení 
 

1256)  MM 
Radnice chce příspěvek na digitalizaci kina / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 20, č. 205 (2.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kina - Kino Svět - digitalizace - příspěvky - žádosti - 
Radnice (Znojmo, Česko) 
 

1257)  EIS 
Beseda s Jenny Nowak / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 35 (1.9.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
osobnosti - spisovatelky - Nowak, Jenny 
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1258)  VSM 
Nejen hokej, ale i ledový cirkus / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 224 
(24.9.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Stadion: ledový cirkus, později i koncerty. Rovnost-Znojemský deník. 24.9.2009, roč. 
20, č. 224, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - cirkusy - Tradiční ruský ledový cirkus - zimní stadiony - 
představení 
 

1259)  JM 
Spisovatelce první knihu odmítli / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 38 (14.9.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
spisovatelky - Nowak, Jenny 
 

1260)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Město žádá o příspěvek na digitalizaci kina / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 36 
(8.9.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kina - Kino Svět - digitalizace - příspěvky - žádosti - 
Rada města Znojma 
 

1261)  SPA 
Dům umění bude dva měsíce zavřený / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 233 (5.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - Dům umění - uzavření - rekonstrukce - zahájení 
 

1262)  MM 
Ve Znojmě a Krumlově začal Týden knihoven / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 233 (6.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna 
Mor. Krumlov - Městská knihovna Znojmo - akce - Týden knihoven - programy - zahájení 
 

1263)  JM 
Znojemské podzemí bude v seriálu o záhadách / jm. -- In: Znojemský týden :Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 39 (21.9.2009), s. 6. 

dtto: 
TREK. Největší záhadou jsou prý ženy. Znojemsko. 22.9.2009, roč. 19, č. 38, s. 1, 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
osobnosti - spisovatelé - scénáristé - režiséři - Vašíček, Arnošt, 1953- 
 

1264)  MOŠTĚK,  Mart in  
Muzeum připravuje stěhování sbírek / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 236 (9.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, 
Česko) - sbírky - orientální - zbraně - stěhování - Hnanice (Znojmo, Česko) 
 

1265)  BE 
Znojemská knihovna nabízí tento týden plný akcí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 41 (5.10.2009), s. 7. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Knihovna potřinácté. Znojemsko. 20.10.2009, roč. 19, č. 42, s. 9. 
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Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Týden 
knihoven - 13. ročník - programy 
 

1266)  TREK 
Knihovna mého srdce bude mít second hand / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 40 (6.10.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Týden 
knihoven - 13. ročník 
 

1267)  JM 
Polštinu nestudoval, ale překládá ji 30 let / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 42 (12.10.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
osobnosti - překladatelé - spisovatelé - Červenka, Jiří 
 

1268)  BE 
Tyflocentrum se představilo v knihovně / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 43 (19.10.2009), s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
nevidomí - TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo 
 

1269)  EISENBRUK,  Jiř í  
Nevidím, a nestydím se / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 42 (20.10.2009), s. 1, 2. 

dtto: 
BE. Josef Štula: Lidé jsou ke mě hodní. Znojemský týden. 26.10.2009, roč. 9, č. 44, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
nevidomí - TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo 
 

1270)  JM 
Básník: Lidi si rádi přečtou černý humor / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 44 (26.10.2009), s. 9. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Přinutil k myšlení. Znojemsko. 27.10.2009, roč. 19, č. 43, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky - 
autorská čtení - osobnosti - básníci - Hejátko, Pavel Josefovič, 1975- 
 

1271)  TREK 
Napříč Karibikem na vozíčku / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 43 (27.10.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky - 
cestovatelé - Mára, Jiří - Márová, Alena 
 

1272)  DAK 
Lóže v divadle budou hezčí / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,       
č. 266 (14.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - divadla - Městské divadlo Znojmo - lóže - balkony - 
opravy - rekonstrukce - plánování - Znojemská Beseda 
 

1273)  RZT 
V knihovně se představili Vozíčkáři / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 46 (9.11.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
Smíšková, Alena - Vozíčkáři Znojemska 
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1274)  JM 
Nový kód pro loucký klášter / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 47 (16.11.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky - 
osobnosti - historikové - Šuleř, Petr - Loucký klášter (Znojmo, Česko) 
 

1275)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Hosty muzea nejvíce zajímá živá příroda : šest let řídí Jihomoravské muzeum ve Znojmě Vladimíra 
Durajková / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 285 
(8.12.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, 
Česko) - osobnosti - ředitelé - Durajková, Vladimíra - rozhovory 
 

1276)  JM 
Kostely na Znojemsku mají svoji knihu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
přednášky - Bartoš, Jindřich - publikace - Kostely na Znojemsku 
 

1277)  RZ 
Den poezie / rz. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 48 (1.12.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Den poezie 
 

1278)  SVAČINA,  Gracián 
Kousek Znojma ve světově známé pohádce / Gracián Svačina. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 50 
(15.12.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky - 
osobnosti - spisovatelé - Svoboda, Jiří 
 

1279)  JM 
Jan Kratochvíl o Znojmu píše krátké básně / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 1 (28.12.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - Znojemská Beseda - besedy - osobnosti - básníci - 
Kratochvíl, Jan - Městská knihovna Znojmo 
 
 
 

Ku l tura – uměn í :  
 
 

1280)  JM 
Pavel Herzig představuje v hale Sanatoria motýlí svět / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 3 (12.1.2009), s. 9. 

dtto: 
TIK. Motýlí slzy Sanatoria Milana Podlipného. Znojemsko. 20.1.2009, roč. 19, č. 3, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - výtvarníci - Herzig, Pavel - výstavy - 
Motýli - Divišovo náměstí 
 

1281)  JM 
Všechno o skále a mostu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 6 (2.2.2009), s. 8. 
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Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - výstavy - kavárny - Kavárna Anna - osobnosti - 
fotografové - Matyasko, Pavel - Falcová, Zdena 
 

1282)  CHAF 
Renesanční člověk Oldřich Míša / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 9 (23.2.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Míša, Oldřich - životopisy 
 

1283)  BUDNÝ,  Lubomír  
Dobrá fotka se dá ulovit i na vesnici : fotografie rodiny Prčíkovi přinesly Zdeňku Dvořákovi ocenění       
v soutěži Czech Press Photo / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 78 (2.4.2009), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - osobnosti - fotografové - Dvořák, Zdeněk - 
rozhovory 
 

1284)  V 
V Domě porozumění vystavuje Antonín Cvak. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 15 (6.4.2009), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - osobnosti - fotografové - Cvak, Antonín - výstavy - 
Galerie Domu porozumění  
 

1285)  JANÍČKOVÁ,  A lžběta 
Ant. Cvak: Nebaví mě vysedávat na lavičce a bavit se o chorobách / Alžběta Janíčková. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 19, č. 14 (7.4.2009), s. 1, 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - osobnosti - fotografové - Cvak, Antonín - rozhovory 
 

1286)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Pamětní deska / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 
104 (5.5.2009), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Malíř Oskar Pafka má ve Znojmě pamětní desku. Znojemský týden. 11.5.2009, roč. 9, č. 20, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Pafka, Oskar, 1896-1949 - pamětní desky - 
odhalení 
 

1287)  SPA 
Absolventi vystavují obrazy / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,      
č. 113 (16.5.2009), s. 3. 

dtto: 
EIS. Od linky ke knižní ilustraci. Znojemsko. 19.5.2009, roč. 19, č. 20, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - výstavy - Znojemská Beseda - kurzy - ukončení - 
osobnosti - Šuleřová, Libuše, 1947- 
 

1288)  JM 
Bard znojemské fotografie má šedesát / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 23 (1.6.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - výstavy - Výstava pod širým nebem - 19. ročník - 
osobnosti - fotografové - Kurdiovský, Jindřich, 1949- 
 

1289)  SVAČINA,  Gracián 
Josef Vlasák: Fotografický fanda / Gracián Svačina. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 22 (2.6.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - osobnosti - fotografové - Vlasák, Josef - výstavy - 
Galerie Domu porozumění  
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1290)  JM 
Josef Vlasák: Bez Znojma nemohu žít / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 24 (8.6.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - osobnosti - fotografové - sběratelé - Vlasák, Josef - 
výstavy - Galerie Domu porozumění  
 

1291)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Sluníčkový Volf / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,  
č. 141 (18.6.2009), s. 1. 

dtto: 
VSM. Slunečné obrázky Honzy Volfa. Mladá fronta dnes. 18.6.2009, roč. 20, č. 141, s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - kreslíři - grafici - Volf, Jan - vernisáže - 
Galerie Domu porozumění  
 

1292)  EISENBRUK,  Jiř í  
Ivo Sláma si splnil životní sen: Navázal na přerušenou tradici / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
19, č. 23 (9.6.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - keramika - osobnosti - keramici - Sláma, Ivo - biografie – vzpomínky 
 

1293)  SMOLA,  Danie l  
Honza Volf, ten co neumí hrát golf, vystavuje ve Znojmě / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 25 (19.6.2009), s. 1. 

dtto: 
JM. Honza Volf, co maluje veselá sluníčka a psy. Znojemský týden. 22.6.2009, roč. 9, č. 26, s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - kreslíři - grafici - Volf, Jan - výstavy - Galerie 
Domu porozumění  
 

1294)  DAR 
Za magickou přírodou do Domu porozumění / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 20, č. 161 (13.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - výstavy - Galerie Domu porozumění - osobnosti - 
fotografové - Falcová, Zdena 
 

1295)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Amatérská fotografka miluje západ slunce / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 162 (14.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - fotografie - výstavy - Galerie Domu porozumění - 
osobnosti - fotografové - Falcová, Zdena 
 

1296)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Skokan: Vím, co chci z fotky dostat / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 169 (22.7.2009), s. 3. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ĺuba. J. Skokan: Tváře na fotce nejsou důležité. Znojemsko. 8.7.2009, roč. 19, č. 27, s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - osobnosti - fotografové - Skokan, Jakub - tvorba - 
úspěchy - soutěže - Czech Press Photo 
 

1297)  JM 
Zdena Falcová kouzlí v přírodě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 30 (20.7.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - fotografie - osobnosti - fotografové - Falcová, Zdena 
- výstavy - Galerie Domu porozumění  
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1298)  JM 
Když se řekne Jakub Skokan... / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 30 (20.7.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - fotografie - osobnosti - fotografové - Skokan, Jakub 
- výstavy - Kino Svět - rozhovory 
 

1299)  BE 
Ota Janeček poprvé ve Znojmě / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 33 (10.8.2009), s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - výtvarníci - Janeček, Ota, 1919-1990 - výstavy 
- Galerie umění 
 

1300)  BE 
Vilém Salát: Z umění většinou nezbohatnete / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 34 (17.8.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Salát, Vilém 
 

1301)  BE 
Znojmo chystá fotofestival / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 36 (31.8.2009), s. 7. 

dtto: 
EIS. Znojmo se stane fotoměstem. Znojemsko. 1.9.2009, roč. 19, č. 35, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografické - festivaly - fotografie - Znojemský fotofestival -       
1. ročník - programy 
 

1302)  DAK 
Malířka vystaví léčivé obrázky / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 215 (14.9.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Obrázky, které dávají sílu žít. Znojemský týden. 21.9.2009, roč. 9, č. 39, s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - léčivé - obrázky - výstavy – Galerie Domu porozumění - 
Cardová, Dana 
 

1303)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Dvořák: Na Fotofestu poměří síly profesionálové i amatéři / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 219 (18.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - soutěže - 24Znojmo - festivaly - Fotofest - osobnosti - 
fotografové - organizátoři - Dvořák, Zdeněk 
 

1304)  SPA 
Muzeum nabídne letecké obrazy hradů / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 225 (25.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - letecké fotografie - výstavy - Copuli lapidum III - 
Minoritský klášter 
 

1305)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Výstava kreseb hradů nabízí srovnání historie s dneškem / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 228 (30.9.2009), s. 3. 

dtto: 
EIS. Copuli lapidum III. Znojemsko. 30.9.2009, roč. 19, č. 39, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - letecké fotografie - historie - součastnost - srovnání - 
výstavy - Copuli lapidum III - Minoritský klášter 
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1306)  EIS 
Voda a lidé jsou v životě partnery / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 37 (15.9.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - soutěže - Voda a lidé - partneři pro život - 2. ročník 
 

1307)  DVOŘÁK 
Dvořák získal Grand Prix za ekologické snímky. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 231 (3.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - soutěže - osobnosti - fotografové - Dvořák, Zdeněk – 
ocenění 
 

1308)  EIS 
Léčivé obrázky Dany Cardové / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 39 (30.9.2009), s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - léčivé - obrázky - výstavy – Galerie Domu porozumění - 
Cardová, Dana 
 

1309)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Do focení mi téměř vždy zasáhne náhoda, říká Zdeněk Dvořák, vítěz soutěže Ekologie v objektivu / Ľuba 
Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 40 (6.10.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - soutěže - Ekologie v objektivu - osobnosti - 
fotografové - Dvořák, Zdeněk - vítězové 
 

1310)  BE 
První znojemský fotofestival startuje / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 44 (26.10.2009), s. 5. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Jedinečný Fotofest Znojmo. Znojemsko. 27.10.2009, roč. 19, č. 43, s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - soutěže - 24Znojmo - festivaly - Fotofest - zahájení - 
programy 
 

1311)  JM 
Jindřich Štreit: Pro mě je důležité, co chci fotkami říct / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 45 (2.11.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Štreit, Jindřich - výstavy - Galerie 
Žlutá ponorka 
 

1312)  JM 
Znojmo patřilo fotografům / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 45 (2.11.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - festivaly - Fotofest - fotografie - výstavy - Galerie 
Domu porozumění  
 

1313)  JM 
Petr Jandora: při focení záleží i na setině vteřiny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 46 (9.11.2009), s. 14. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - fotografie - Fotofest - snímky - ocenění - Jandora, 
Petr 
 

1314)  JM 
Svět plný pohybu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 9, č. 47 (16.11.2009), s. 8. 
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dtto: 
Fotografie Michala Pavlíka. Znojemsko. 18.11.2009, roč. 19, č. 46, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - fotografie - osobnosti - fotografové - Pavlík, Michal 
- výstavy - Galerie Domu porozumění - Slepičí trh 
 

1315)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Jediným tématem výstavy obrazů je Podyjí / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 282 (4.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - obrazy - Putování Podyjím - výstavy - Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1316)  JINDRÁČEK,  Efrem 
Restaurování Maulberstchova obrazu "Vidění sv. Norberta" v kostele sv. Kříže / Efrem Jindráček. -- In: 
Život farností Znojma. -- Č. 10 (2009), s. 8-9. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Maulbertsch, Franz Anton, 1724-1796 
- obrazy - rekonstrukce - kostely -kostel sv. Kříže 
 

1317)  VÍTĚZNÝ 
Vítězný fotograf Dvořák. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 49 (4.12.2009),     
s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - fotografické - soutěže - Fotovideo - osobnosti - 
fotografové - vítězové - Dvořák, Zdeněk 
 

1318)  JM 
Podyjí se představuje v obrazech / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - obrazy - Podyjí (Česko) - výstavy - Dům umění 
 
 
 

Ku l tura – l i teratura: 
 
 

1319)  CHAF 
Karolína Trojanová představila Bezcestí / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 4 (19.1.2009), s. 4. 

dtto: 
MRVA, Vlastimil. Bezcestí na rozcestí Karolíny Trojanové. Znojemsko. 20.1.2009, roč. 19, č. 3, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelky - Trojanová, Karolína - básnické sbírky - 
Bezcestí 
 

1320)  MAREČEK,  Luboš,  1968- 
Znojmem se lze nyní projít i na pohlednicích / Luboš Mareček. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 161 (13.7.2009), s. 5, Jižní Morava. 

dtto: 
BE. Pozdrav ze Znojma tentokrát v knižní podobě. Znojemský týden. 27.7.2009, roč. 9, č. 31, s. 7. 
MRVA, Vlastimil. Časem zaváté Znojmo vstává z popela zapomenutí. Znojemsko. 28.7.2009, roč. 19,      
č. 30, s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - publikace - historické - pohlednice - Pozdrav ze Znojma - vydání 
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1321)  TIK 
Vyšla kniha, kterou lze poslouchat / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 37 (15.9.2009), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - knihy - audioknihy - vydání - osobnosti - spisovatelé - redaktoři - 
Křesťan, Rudolf 
 

1322)  SMOLA,  Danie l  
Daniel Rubeš pokřtil Uzavřené osudy / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 265 (13.11.2009), s. 3. 

dtto: 
BE. Uzavřené osudy Daniela Rubeše podruhé. Znojemský týden. 16.11.2009, roč. 9, č. 47, s. 7.  
MRVA, Vlastimil. Knize Daniela Rubeše požehnal otec Marian. Znojemsko. 18.11.2009, roč. 19, č. 46, s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - publicisté - Rubeš, Daniel, 1974- - knihy - Uzavřené 
osudy 2008 - křtiny 
 

1323)  SMOLA,  Danie l  
Mrvovu knihu Co všechno odnes čas pokřtil Radek John / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 268 (18.11.2009), s. 4. 

dtto: 
VSM. V nové Mrvově knize "hovoří" i toaletní papír. Mladá fronta dnes. 19.11.2009, roč. 20, č. 269, s. 4, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - novináři - Mrva, Vlastimil - knihy - Co všechno odnes 
čas - křest 
 

1324)  JANÍČKOVÁ,  A lžběta 
Knížku Co všechno odnes' čas pokřtil v pátek 13. Radek John / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 19, č. 46 (18.11.2009), s. 1, 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - novináři - Mrva, Vlastimil - knihy - Co všechno odnes 
čas - křest 
 

1325)  JM 
Miroslav Ivanov chystal knihu záhad o Znojmě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. II, příl. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - literatura faktu - osobnosti - spisovatelé - Ivanov, Miroslav - 
vzpomínky 
 
 
 

Ku l tura – fo lk l o r: 
 
 

1326)  SMOLA,  Danie l  
Obrokovou zdobí stromečky / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 277 (28.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - folklor - tradice - vánoční - stromečky - děti - zdobení - Obrokova ul. 
 

1327)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Zahájení adventu viděly tisíce lidí : na Masarykovo náměstí přilákalo zahájení adventu tisíce lidí / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 278 (30.11.2009), s. 3. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Adventní čas přivítaly na náměstí tisíce lidí. Znojemské listy. 3.12.2009, roč. 18,      
č. 22, s. 1, 3. 
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EIS. Advent zaplnil Masarykovo náměstí. Znojemsko. 1.12.2009, roč. 19, č. 48, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - folklor - tradice - advent - zahájení - Masarykovo náměstí - vánoční trhy - 
návštěvnost - programy 
 

1328)  JM 
Vánoční strom je z Vysočiny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 48 (23.11.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - folklor - tradice - Vánoce - vánoční - stromy - Masarykovo náměstí 
 
 
 

Ku l tura – hudba:  
 
 

1329)  MOŠTĚK,  Mart in  
Festivaly: špičkový jazz, rock a Haydn : znojemskému kulturnímu kalendáři i letos vládne hudba / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 2 (3.1.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - jazzové - rockové - festivaly - pořádání - 2009 
 

1330)  SMOLA,  Vojtěch  
Do Znojma míří smršť jazzu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 12 (15.1.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Jazzový festival otevře Peter Lipa. Už zítra. Rovnost-Znojemský deník. 15.1.2009, 
roč. 20, č. 12, s. 3. 
TREK. Znojmo Jazz fest 2009 zahájí Peter Lipa. Znojemsko. 13.1.2009, roč. 19, č. 2, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - jazzové - festivaly - Znojmo Jazz Fest - 2. ročník - 
programy 
 

1331)  SMOLA,  Danie l  
Peter Lipa dnes zahájí znojemský Jazz Fest : jazzman Peter Lipa zahraje dnes v Althanském paláci / 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 13 (16.1.2009), s. 3. 

dtto: 
BE. Peter Lipa zahájí znojemský Jazz fest. Znojemský týden. 12.1.2009, roč. 9, č. 3, s. 7. 
TR. Znojmem zní jazzový festival. Právo. 17.1.2009, roč. 19, č. 14, s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - jazzové - festivaly - Znojmo Jazz Fest - 2. ročník - 
zahájení 
 

1332)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmáci si užili jazzový víkend / Martin Moštěk, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 15 (19.1.2009), s. 3. 

dtto: 
BE. Peter Lipa zahájil jazzový festival. Znojemský týden. 19.1.2009, roč. 9, č. 4, s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - jazzové - festivaly - Znojmo Jazz Fest - 2. ročník 
 

1333)  MOŠTĚK,  Mart in  
Jazzfest pokračuje, zahraje Stivín : druhý ročník jazzového festivalu čeká víkendové finále / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 19 (22.1.2009), s. 3. 

dtto: 
TZ, DUŠ. Jazz skončil, sdružení už chystá další festival. Znojemské listy. 29.1.2009, roč. 18, č. 2, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - festivaly - Jazz festival Znojmo - 2. ročník – programy 
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1334)  GROSSMANN, David  
Peter Lipa je patronem Jazz festu : Hudební festival Znojmo Jazz fest navštívilo dva a půl tisíce diváků 
/ David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 21 (26.1.2009), 
s. 3. 

dtto: 
TREK. Lipa patronem Jazz Festu. Znojemsko. 27.1.2009, roč. 19, č. 4, s. 4. 
TREK. Skončil Jazz Fest napěchovaný hvězdami. Znojemsko. 27.1.2009, roč. 19, č. 4, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Znojmo Jazz Fest - 2. ročník - ukončení - 
shrnutí - patroni - Lipa, Peter 
 

1335)  ŠIP 
Do ulic, klubů i kostela vtrhne jazz / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 1 (15.1.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazzové - festivaly - Znojmo Jazz Fest - 2. ročník - programy 
 

1336)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Durák: Nejraději poslouchám i hraji jazz / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 30 (5.2.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - Jazz festival Znojmo - osobnosti - hudebníci - Durák, Vojtěch - 
vystoupení - Vinárna U legionáře 
 

1337)  SMOLA,  Danie l  
Festivaly dostanou přes dva miliony : přes dva miliony korun chtějí městští radní rozdělit mezi 
znojemské festivaly / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,   
č. 59 (11.3.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - Městský úřad Znojmo - dotace 
 

1338)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
DJ Konvalina: Helenu pouštím většinou až po půlnoci / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 63 (16.3.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - diskotéky - diskžokejové - Konvalina, Karel 
 

1339)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmem zaduní rock : znojemští fanoušci rocku mohou navštívit letos hned dva rockové festivaly / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 95 (23.4.2009), s. 4, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - rock - festivaly - Wake Up - 3. ročník - Louka Open - 1. ročník 
 

1340)  EIS 
Louka rozkvetla koncerty / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 16 (21.4.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - koncerty - Loucký klášter - kostel sv. Václava - pořádání - programy 
 

1341)  HIV 
Aktivní Carmina Clara / hiv. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 16 (21.4.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - dětské - pěvecké - sbory - Carmina Clara - CD - přípravy 
 

1342)  CHAF 
Zastupitelé bojkotovali světovou premiéru skladby věnované Znojmu / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. --Roč. 9, č. 20 (11.5.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - vážná - hudba - věnované - skladby - Vinárium - osobnosti - hudební 
skladatelé - Smutný, Pavel - rozhovory 
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1343)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Kočka v septiku dravě mňoukne v Gogu / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 20 (19.5.2009), 
s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - skupiny - Kočka v septiku - představení - Gogo klub 
 

1344)  CHAF 
Loukou zněly drsné tóny / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 22 (25.5.2009), s. 2. 

dtto: 
TIK. Louka aspoň chvíli ožila: dobrou hudbou. Znojemsko. 26.5.2009, roč. 19, č. 21, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - rockové - festivaly - Louka Open - 1. Ročník 
 

1345)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Daniel: Housle jsou velká láska, která nezklame / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 130 (5.6.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - houslaři - Daniel, Luboš - rozhovory 
 

1346)  MOŠTĚK,  Mart in  
Festivaly finišují s přípravami : pořadatelé Znojemského hudebního festivalu, Wake upu i Šramlfestu 
dokončují přípravy na léto plné hudby rozmanitých žánrů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 138 (15.6.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - Znojemský hudební festival - Wake Up - Šramlfest - 
přípravy 
 

1347)  MOŠTĚK,  Mart in  
Třetí Wake Up: opět rozhodne počasí : znojemské festivalové léto začne v Louce / Martin Moštěk. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 148 (26.6.2009), s. 3. 

dtto: 
SMO. Wake Up pokračuje druhým dnem. Rovnost-Znojemský deník. 27.6.2009, roč. 20, č. 149, s. 3. 
CHODĚROVÁ, Monika, MOŠTĚK, Martin. Rockový Wake Up potřetí v řadě spláchl silný déšť. 
 Rovnost-Znojemský deník. 29.6.2009, roč. 20, č. 150, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - rock - festivaly - Wake Up – programy 
 

1348)  MOŠTĚK,  Mart in  
Festival letos míří s operou na Měsíc : čtrnáct dní plných zkoušek čeká umělce, kteří chystají největší 
projekt letošního znojemského hudebního festivalu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 155 (4.7.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo - programy - přípravy 
 

1349)  MM 
Festival zítra otevře informační centrum / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 156 (7.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo - informační centra - 
otevření - Horní náměstí 
 

1350)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmu povládne hudba a víno : napoleonskými symfoniemi začne dnes večer hlavní program pátého 
znojemského hudebního festivalu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 160 (11.7.2009), s. 1. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Ludvík: Doufám, že klasika je zase in. Rovnost-Znojemský deník. 11.7.2009, roč. 20,  
č. 160, s. 3. 
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Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo - zahájení - 5. ročník 
 

1351)  SMOLA,  Danie l  
První Šporcl je už vyprodaný : první koncert patrona Hudebního festivalu Znojmo 09 Pavla Šporcla a 
Noční koncert při svíčkách jsou už vyprodané / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 161 (13.7.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo - koncerty - patroni - 
Šporcl, Pavel, 1973- 
 

1352)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Za 11 dní je tady Haydn, víno i Napoleon / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 26 
(30.6.2009), s. 4. 

dtto: 
BE. Do znojemských ulic, a nejen tam, vtrhne Haydn. Znojemský týden. 7.7.2009, roč. 9, č. 28, s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - Hudební festival Znojmo - programy - přípravy 
 

1353)  TIK 
Vejkap prokapaný deštěm aneb Rockem proti počasí / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 26 
(30.6.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Wake Up - počasí - nepřízeň 
 

1354)  VSM 
Houslista Šporcl láká do Znojma / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 162 
(14.7.2009), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
KLOBASOVÁ, Petra. Patron festivalu zůstane ve Znojmě do čtvrtka. Rovnost-Znojemský deník. 
14.7.2009, roč. 20, č. 162, s. 20. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo - koncerty - patroni - 
Šporcl, Pavel, 1973- 
 

1355)  HANKA 
Hanka Kynychová v úboru Napoleona cvičila na Haydnovu hudbu. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 163 (15.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo - programy - Horní 
náměstí - cvičení - aerobik 
 

1356)  MOŠTĚK,  Mart in  
Janál: Festival je dřina, na kterou se vždycky moc těším / Martin Moštěk.-- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 167 (20.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - Hudební festival Znojmo - účastníci - pěvci - Janál, 
Roman 
 

1357)  MOŠTĚK,  Mart in  
Festival představí Život na Měsíci : premiéru největšího festivalového projektu, málo známé Haydnovy 
opery, dnes večer nabídne Hudební festival Znojmo / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 166 (18.7.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Haydn ovládl Znojmo. Znojemský týden. 13.7.2009, roč. 9, č. 29, s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - Hudební festival Znojmo - zajímavosti 
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1358)  ČECH,  V ladimír  
Haydnův Svět ma Měsíci lahodí ve Znojmě očím i uším / Vladimír Čech. -- In: Hospodářské noviny. -- 
ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, č. 141 (23.7.2009), s. 10. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - Hudební festival Znojmo - Haydn, víno, Napoleon - opery - 
Haydn, Joseph, 1732-1809 - Svět na Měsíci - uvedení 
 

1359)  HAVLÍKOVÁ,  He lena 
Haydnova úspěšná mise na Měsíc / Helena Havlíková. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 
22, č. 170 (23.7.2009), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - Hudební festival Znojmo 09 - Haydn, víno, Napoleon -     
5. ročník - opery - Haydn, Joseph, 1732-1809 - Svět na Měsíci – uvedení 
 

1360)  MOŠTĚK,  Mart in  
Festival skončil Stvořením : pátý ročník Hudebního festivalu Znojmo přilákal patnáct tisíc návštěvníků / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 173 (27.7.2009),    
s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - Hudební festival Znojmo 09 - 5.ročník - ukončení - 
návštěvnost 
 

1361)  RED 
Šramlfest: zahraniční umělci i pouliční divadla / red. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 13 (2.7.2009), 
s. 1. 

dtto: 
HUMPOLÍKOVÁ, Dagmar. Začíná Šramlfest, festival kultury. Mladá fronta dnes. 30.7.2009, roč. 20,   
č. 176, s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Šramlfest - 2. ročník - přípravy 
 

1362)  MOŠTĚK,  Mart in  
Prezident festivalu Ludvík: Doufám, že klasická hudba je zase in / Martin Moštěk. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 29 (17.7.2009), s. 3. 

dtto: 
KOP. Jiří Ludvík: Cílem festivalu je přiblížit vážnou hudbu lidem. Znojemský týden. 20.7.2009, roč. 9,   
č. 30, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo - osobnosti - 
zakladatelé - Ludvík, Jiří - rozhovory 
 

1363)  JM 
Pavel Šporcl: Ve Znojmě jsem jako doma / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 30 (20.7.2009), s. 4. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Za zvuku Šporclových houslí jihly i sochy. Znojemsko. 21.7.2009, roč. 19, č. 29,         
s. 1, 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo - osobnosti - patroni - 
houslisté - Šporcl, Pavel, 1973- - rozhovory 
 

1364)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Šramlfest lákal na hudbu i workschopy : druhý ročník znojemského festivalu alternativní, klubové a 
pouliční kultury přilákal tisícovku diváků / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 179 (3.7.2009), s. 3. 

dtto: 
TREK. Šramlfest duněl fest. Znojemsko. 4.8.2009, roč. 19, č. 31, s. 1. 
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Znojmo (Česko) - kultura - hudba - alternativní hudba - pouliční kultura -klubová kultura - festivaly - 
Šramlfest - 2. ročník 
 

1365)  TREK 
Britští rockeři řádili na znojemském Statku / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 28 (14.7.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - rocková - hudba - hudební - skupiny - Verra Cruz - koncerty - Na Statku - 
Sokolská ul. 
 

1366)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
AntiSuperStar s nohama na zemi a s hlavou plnou hudby / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, 
č. 28 (14.7.2009), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - soutěže - SuperStar (soutěž) - osobnosti - účastníci - Šenkapoul, 
Jan – rozhovory 
 

1367)  GÖTZOVÁ,  B lanka,  1984- 
Znojemský Gogo klub: Opojení drum and bassem / Blanka Götzová. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 28 
(14.7.2009), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - kluby - Gogo klub - DJ - vystoupení - rozhovory 
 

1368)  JM 
Varhaníkův rekord: 4 koncerty za 6 hodin / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 31 (27.7.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - varhaníci - Jakubíček, Martin - koncerty 
 

1369)  KRAINER,  Jakub 
Šraml okoření exotické rytmy : druhý ročník festivalu alternativní kultury Šramlfest láká                    
na bangladéšskou a íránskou hudbu / Jakub Krainer. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 7, č. 31 (31.7.2009), s. 1. 

dtto: 
DUCHOŇ, Libor. V pátek a v sobotu ožije Mikulášské náměstí kulturou z různých koutů světa. 
Znojemsko. 28.7.2009, roč. 19, č. 30, s. 16. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Šramlfest - 2. ročník - přípravy 
 

1370)  EISENBRUK,  Jiř í  
Prezident: Festival 2009 je mrtev, ať žije festival 2010 / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, 
č. 30 (28.7.2009), s. 1, 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo - osobnosti - 
zakladatelé - Ludvík, Jiří - rozhovory 
 

1371)  JM 
Hudební festival 2010 chystá operu o králi Artušovi / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 32 (3.8.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo 2010 - programy - 
přípravy 
 

1372)  KOP 
"Máme co nabídnout," říká o festivalu Šramlfest Tomáš Bílek / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 32 (3.8.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - divadlo - festivaly - Šramlfest - 2. ročník - osobnosti - organizátoři - 
Bílek, Tomáš - rozhovory 
 
 



   Znojemsko v tisku 2009 
 

 

184 

 

1373)  VSM 
Slavný tenorista Dvorský začíná ve Znojmě s kurzy / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. 
-- Roč. 20, č. 192 (18.8.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
VSM. Ve Znojmě učí tenorista Dvorský. Mladá fronta dnes. 19.8.2009, roč. 20, č. 193, s. 1, 3, Jižní 
Morava. 
ChODĚROVÁ, Monika. Talenty se najdou samy, říká Dvorský. Rovnost-Znojemský deník. Roč. 20, č. 194, 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - operní zpěv - kurzy - Dvorský, Peter - mezinárodní - účast - Městské 
divadlo Znojmo 
 

1374)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo: Dvorský učí mladé pěvce : Peter Dvorský zahájil ve znojemském divadle první ročník kurzu pro 
mladé operní pěvce / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,  
č. 193 (19.8.2009), s. 1. 

dtto: 
BE. Peter Dvorský učí pěvecké mládí. Znojemský týden. 24.8.2009, roč. 9, č. 35, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - operní zpěv - kurzy - Dvorský, Peter - mezinárodní - účast - Městské 
divadlo Znojmo 
 

1375)  MOŠTĚK,  Mart in  
Dvorského kursy dotuje radnice třemi sty tisíci : Peter Dvorský zahájil ve znojemském divadle první 
ročník kurzu pro mladé operní pěvce / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 7, č. 34 (21.8.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - operní zpěv - kurzy - Dvorský, Peter - mezinárodní - účast - Městské 
divadlo Znojmo - dotace - Městský úřad Znojmo 
 

1376)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Peter Dvorský chce učit ve Znojmě zpěvu i v příštím roce / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, 
č. 34 (25.8.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - operní zpěv - kurzy - Dvorský, Peter - mezinárodní - účast - Městské 
divadlo Znojmo 
 

1377)  TREK 
Kurzy Dvorského skončily aplausem / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 35 (1.9.2009), s. 1, 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - operní zpěv - kurzy - Dvorský, Peter - mezinárodní - účast - Městské 
divadlo Znojmo 
 

1378)  JM 
Davida Gránského čeká role v televizním seriálu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 39 (21.9.2009), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - zpěváci - Gránský, David - televizní - seriály – obsazení 
 

1379)  SPA 
Šramlfest pokračuje i na podzim / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 237 (10.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Šramlfest - Podzimní Šramlfest - přípravy 
 

1380)  MOŠTĚK,  Mart in  
Ludvík: S cimbálovu muzikou odpočívám : cimbálová muzika Antonína Stehlíka v čele s primášem Jiřím 
Ludvíkem slaví 25 let a plánuje cestu do Japonska / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 249 (24.10.2009), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - kultura - cimbálová - hudba - Cimbálová muzika Ant. Stehlíka - osobnosti - primáši - 
Ludvík, Jiří - rozhovory 
 

1381)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Cimbálka pokřtila svoje první CD : pětadvacet let trvání souboru oslavili v sobotu členové Cimbálové 
muziky Antonína Stehlíka / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 250 (26.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - cimbálová - hudba - Cimbálová muzika Ant.Stehlíka - 25. výročí - založení - 
oslavy - CD - křtění 
 

1382)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Frank: Klobouk odkládám jen když jdu spát / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 253 (30.10.2009), s. 3. 

dtto 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Masánčata oslaví dvacet let od založení. Rovnost-Znojemský deník. 10.12.2009, 
roč. 20. č. 287, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - country - country tance - skupiny - Masánčata - 20. výročí - 
osobnosti - tanečníci - hudebníci - Frank, Zdeněk 
 

1383)  EISENBRUK,  Jiř í  
Čtvrtstoletá cimbálovka Antonína Stehlíka / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 42 
(20.10.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - cimbálová - hudba - Cimbálová muzika Ant. Stehlíka - 25. výročí - založení - 
oslavy 
 

1384)  MOŠTĚK,  Mart in  
Cimbálka na Štěpána zahraje Adama Michnu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 298 (23.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - cimbálová - hudba - Cimbálová muzika Ant. Stehlíka - koncerty - kostel       
sv. Mikuláše 
 

1385)  MOŠTĚK,  Mart in  
Jazzu se ve Znojmě začíná opravdu dařit : už potřetí ve městě začně jazzový festival / Martin Moštěk. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 301 (30.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazzové - festivaly - Znojmo Jazz Fest - 3. ročník - Ludvík, Jiří - 
rozhovory 
 

1386)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Záviš: Když nehraju, ležím doma a čtu si / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 4 (6.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - muzikanti - zpěváci - Smrčka, Milan - Záviš - rozhovory 
 

1387)  JANÍČKOVÁ,  A lžběta 
Másančata slavila v Dobšicích 20. narozeniny / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 50 
(15.12.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - country - country tance - skupiny - Masánčata - 20. výročí - 
osobnosti - tanečníci - hudebníci - Frank, Zdeněk - rozhovory 
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Ku l tura – d i vad lo : 
 
 

1388)  JM 
Jitka Schneiderová bude v divadle hrát i babičku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 4 (19.1.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - divadlo - osobnosti - herečky - Schneiderová, Jitka - rozhovory 
 

1389)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Martina Výhodová má výhodu: umí nabrat krev / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 5 
(3.2.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - herectví - osobnosti - herečky - režisérky - Výhodová, Martina - 
rozhovory 
 

1390)  VAŠÁK,  Vašek 
Jitka Schneiderová : důležité je nebojovat / Vašek Vašák. -- In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 
14, č. 4 (2009), s. 24-29. 
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - film - osobnosti - herečky - Schneiderová, Jitka - rozhovory 
 

1391)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Divadelní sezona zná program / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 145 (23.6.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - Městské divadlo Znojmo - sezona - 2009/2010 - programy 
 

1392)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Klimatizace zpříjemní návštěvu divadla : diváci znojemského divadla se v příští divadelní sezoně mohou 
těšit na novou klimatizaci / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 175 (29.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - Městské divadlo Znojmo - úpravy - prostředí - zpříjemnění - 
klimatizace 
 

1393)  KOP 
Znojmo bude mít klimatizované divadlo / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 33 (10.8.2009), s. 3. 

dtto: 
EIS. Vychlazené divadlo. Znojemsko. 11.8.2009, roč. 19, č. 32, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - Městské divadlo Znojmo - úpravy - prostředí - zpříjemnění - 
klimatizace 
 

1394)  DŠ 
Vychlazené divadlo / dš. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 37 (15.9.2009), s. 5. 

dtto: 
ŠIP. Divadlo dostalo klimatizaci. Znojemské listy. 24.9.2009, roč. 18, č. 17, s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - Městské divadlo Znojmo - úpravy - prostředí - zpříjemnění - 
klimatizace 
 

1395)  MOŠTĚK,  Mart in  
Při adventu zazpíval soubor Babylon: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,  č. 291 
(15.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - dětské - soubory - Babylon - ZŠ JUDr. Josefa Mareše - Znojemský 
advent 2009 - vystoupení 
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Ku l tura – f i lm: 
 
 

1396)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Jan Otruba se dvakrát stal filmovou nadějí, zkouší to potřetí / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 19, č. 12 (24.3.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - studentské - filmy - Noc filmových nadějí - osobnosti - režiséři - 
Otruba, Jan 
 

1397)  DAK 
Jan Čenský přiveze Kinematovlak / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 116 (20.5.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - filmy - kina - kinematovlak 
 

1398)  JP 
Pořad Primy Ano, šéfe! na Znojemský hrozen / jp. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 130 
(5.6.2009), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - filmové - festivaly - gastronomie - Znojemský hrozen 
2009 - soutěže - pořady - Ano, šéfe! - 11. ročník 
 

1399)  DUŠ 
Znojemský hrozen: 11. ročník se blíží / duš. -- In: Znojemské listy. --Roč. 18, č. 13 (2.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - festivaly - gastronomie - Znojemský hrozen - 11. ročník - 
přípravy 
 

1400)  BACHRATÝ,  Mar ian  
Znojemský hrozen zahajují grotesky / Marian Bachratý. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 189 (14.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - filmové - festivaly - gastronomie - Znojemský hrozen - 
11. ročník - výstavy - zahájení 
 

1401)  MOŠTĚK,  Mart in  
Na Hrozen míří poprvé Rusové : jedenáctý ročník televizního a rozhlasového festivalu začne                
po vinobraní / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 192 
(18.8.2009), s. 1. 

dtto: 
BE. Znojemský hrozen letos ocení i piva. Znojemský týden. 17.8.2009, roč. 9, č. 34, s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - soutěže - televizní - rozhlasové - pořady - gastronomie - 
Znojemský hrozen 2009 - 11. ročník 
 

1402)  BE 
Karikaturisti si vzali na paškál pivo / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 34 (17.8.2009), s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - soutěže - televizní - rozhlasové - pořady - gastronomie - 
Znojemský hrozen 2009 - 11. ročník 
 

1403)  DUŠ 
Ředitel festivalu Znojemský hrozen: "Nedokážu vybrat to nejlepší, na co mám zvát" / duš. -- In: 
Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 15 (27.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - filmové - festivaly - gastronomie - Znojemský hrozen - 
11. ročník - osobnosti - ředitelé - Jíša, Ladislav - rozhovory 
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1404)  ZNOJEMSKÝ 
Znojemský hrozen 2009 : barmani, sommeliéři, Václav Hudeček i švédská kuchyně. -- In: Sto a jedna 
zahraniční zajímavost. -- ISSN 0322-9629. -- Roč. 46 (2009), č. 18, s. 45. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - gastronomie - mezinárodní - festivaly - Znojemský hrozen 2009 - 
osobnosti - ředitelé - Jíša, Ladislav - rozhovory 
 

1405)  VOJTEK,  Mi lan  
Znojmo bude opět centrem gastronomie / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19,      
č. 211 (9.9.2009), s. 13. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Filmy o jídle míří do Znojma. Mladá fronta dnes. 10.9.2009, roč. 20, č. 212, s. 4. 
PERGLEROVÁ, Jana. Pořad Primy Ano, šéfe! na Znojemský hrozen. Právo. 11.9.2009, roč. 19, č. 213, s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - festivaly - gastronomie - Znojemský hrozen 2009 -      
11. ročník 
 

1406)  TR 
Znojemský hrozen o gastronomii / tr. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 214 (12.9.2009),     
s. 10. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - festivaly - gastronomie - Znojemský hrozen 2009 -      
11. ročník 
 

1407)  DAK 
Festival Znojemský hrozen je za dveřmi / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 215 (14.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - filmové - festivaly - gastronomie - Znojemský hrozen 2009 - přípravy - 
zahájení 
 

1408)  TROJAN, Jan 
Jedenáctý Znojemský hrozen dnes začíná : festival televizních a rozhlasových pořadů o gastronomii 
odstartují dětské kresby / Jan Trojan. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 216 (15.9.2009),  
s. 10. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Začíná jedenáctý Hrozen. Rovnost-Znojemský deník. 15.9.2009, roč. 20, č. 216, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - gastronomie - televizní - rozhlasové - pořady - mezinárodní - festivaly 
- Znojemský hrozen 2009 – zahájení 
 

1409)  TROJAN, Jan 
Adepti sommeliérství soutěžili ve Znojmě / Jan Trojan. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19,      
č. 218 (17.9.2009), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - festivaly - gastronomie - Znojemský hrozen 2009 - 
soutěže - sommeliéři 
 

1410)  BOM 
Ochutnávali pivo : gastronomický festival pokračoval / bom. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 218 (17.9.2009), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - televizní - rozhlasové - festivaly - gastronomie - 
Znojemský hrozen 2009 - pivo - ochutnávky 
 

1411)  TROJAN, Jan 
Letošní Znojemský hrozen má řadu podob : mezinárodní festival televizních a rozhlasových pořadů         
o gastronomii nabízí také řadu doprovodných akcí / Jan Trojan. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
19, č. 219 (18.9.2009), s. 10. 
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Znojmo (Česko) - kultura - film - gastronomie - mezinárodní - festivaly - Znojemský hrozen 2009 -      
11. ročník - doprovodné - akce 
 

1412)  TROJAN, Jan 
Znojemský hrozen: Grand Prix pro TV Prima : poroty se shodly na reality show Ano, šéfe! s šéfkuchařem 
Zdeňkem Pohlreichem / Jan Trojan. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 220 (19.9.2009), s. 4. 

dtto: 
CHODĚROVÁ, Monika. Vítězem festivalu je pořad "Ano, šéfe!" Rovnost-Znojemský deník. 19.9.2009, 
roč. 20, č. 220, s. 3. 
BE. Zvítězilo Ano, šéfe! Znojemský týden. 21.9.2009, roč. 9, č. 39, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - gastronomie - mezinárodní - festivaly - rozhlasové - televizní - pořady 
- Znojemský hrozen 2009 - ocenění - TV Prima 
 

1413)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojemský hrozen uznávají i v Puppu : festival Znojemský hrozen si za jedenáct let své existence získal 
renomé mezi odborníky v celé zemi /Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 220 (19.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - gastronomie - mezinárodní - festivaly - Znojemský hrozen 2009 - 
renomé - 11. ročník 
 

1414)  KOVÁŘÍKOVÁ,  Gabr iela  
Své potíže v kolektivu neřeším : Jitka Schneiderová vypráví o seriálu Přešlapy, který dnes startuje      
na TV Prima / Gabriela Kováříková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 
223 (23.9.2009), s. 22. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - seriály - Přešlapy - osobnosti - herečky - Schneiderová, Jitka - 
rozhovory 
 

1415)  BE 
Znojemský hrozen vystřídá znojemské vinobraní / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 38 (14.9.2009), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - gastronomie - televizní - rozhlasové - pořady - mezinárodní - festivaly 
- Znojemský hrozen 2009 - programy – zahájení 
 

1416)  DAF 
Dnes uzraje Znojemský hrozen / daf, eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 37 (15.9.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - gastronomie - televizní - rozhlasové - pořady - mezinárodní - festivaly 
- Znojemský hrozen 2009 - zahájení 
 

1417)  MOŠTĚK,  Mart in  
Slavnosti vína vystřídal Znojemský hrozen : nejstarší ze znojemských festivalů zahájil druhou dekádu 
své existence / Martin Moštěk, Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, 
č. 38 (18.9.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - gastronomie - televizní - rozhlasové - pořady - mezinárodní - festivaly 
- Znojemský hrozen 2009 - průběh 
 

1418)  ZNOJEMSKÝ 
Znojemský hrozen. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 
9, č. 39 (21.9.2009), s. 9. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Znojemský hrozen věhlasem šlape vinobraní na paty. Znojemsko. 22.9.2009, roč. 19, 
č. 38, s. 1. 
DUŠ. Znojemský hrozen skončil. Znojemské listy. 24.9.2009, roč. 18, č. 17, s. 3. 
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Znojmo (Česko) - kultura - film - gastronomie - televizní - rozhlasové - pořady - mezinárodní - festivaly 
- Znojemský hrozen - průběh 
 

1419)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Otruba: Natáčel jsem klip pro Divokýho Billa / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 240 (14.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - osobnosti - režiséři - Otruba, Jan 
 
 
 

Ku l tura – tanec: 
 
 

1420)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Mrzí mě, že místo nádherného sálu, který Znojmo mělo, máme spořitelnu, říká taneční mistr Jan 
Šimeček / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 6 (10.2.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - tanec - taneční - osobnosti - taneční mistři - Šimeček, Jan - rozhovory 
 
 
 

Sdě lo vac í  prostředky: 
 
 

1421)  SMOLA,  Vojtěch  
Dva školáci provozují vlastní webové noviny / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 229 (1.10.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sdělovací - prostředky - amatérské - internetové - noviny - autoři - Prchal, Šimon - 
Prchal, Jakub 
 

1422)  SMOLA,  Danie l  
znojemskydenik.cz překročil půl milionu návštěv za měsíc / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 229 (1.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sdělovací - prostředky - webové - zpravodajství - znojemsky.denik.cz - návštěvnost - 
nárůst 
 

1423)  ŠIP 
Znojemští studenti pracují na vlastní internetové televizi / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 19 
(22.10.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - sdělovací - prostředky - internetové - televize - noviny - založení 
 

1424)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Studentské časopisy: stále nové začátky : některé střední školy vydávají své studentské časopisy / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 266 (14.11.2009), 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - sdělovací - prostředky - tisk - studentské - časopisy - vydávání - kvalita - hodnocení 
 

1425)  SMOLA,  Danie l  
Den s Deníkem: doprava i kultura : několik desítek lidí si přišlo popovídat o problémech města nebo se 
jen tak pobavit na Den s Deníkem / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 137 (13.6.2009), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - sdělovací prostředky - deníky - Rovnost (redakce) - akce - Den s Deníkem 
 

1426)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Pokorný: Chci mít vlastní TV stanici / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 163 (15.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sdělovací prostředky - televize - Student TV - osobnosti - ředitelé - reportéři - 
Pokorný, Daniel 
 

1427)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Novináři z Gympl Times jsou samouci / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 246 (21.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sdělovací prostředky - studentské - noviny - Gympl Times - Gymnázium Dr. Karla 
Polesného - 10. ročník 
 
 
 

Ško lstv í :  
 
 

1428)  CHAF 
Hotelová škola v Retzu oslavila dvacet let / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 3 (12.1.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - Retz - školství - střední - hotelové - školy - Hotelová škola Retz- 20. výročí - založení 
 

1429)  JM 
Studenti se dostali "Za školu" / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 4 (19.1.2009), s. 8. 

dtto: 
TREK. Znojemští gymnazisté Za školu. Znojemsko. 20.1.2009, roč. 19, č. 3, s. 4. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - gymnázia - Gymnázium Dr. Karla Polesného - soutěže -       
Za školu – účast 
 

1430)  SMOLA,  Danie l  
Učeň zveřejnil porno s učitelkou : soulož vlastní učitelky s dalším studentem natočil a posléze i zveřejnil 
na internetu učeň ze znojemského učiliště na Uhelné ulici / Daniel Smola, Dalibor Krutiš ; vydavatel 
David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 18 (22.1.2009),   
s. 1, 3. 

dtto: 
SUCHOMEL, Petr. "Pornoherečka" ve škole skončí. Mladá fronta dnes. 23.1.2009, roč. 20, č. 19,  s. A4., 
B1. 
MIV. Kraj učitelku z pornosnímku nechce, studenti ji podporují. Právo. 24.1.2009, roč. 19, č. 20,  s. 4. 
Znojmo (Česko) - školství – SOŠ technická a SOU, Uhelná ul. - pedagogové - učitelky - porno - natáčení 
 

1431)  VSM 
Učitelka natočená při sexu lituje, ale chce se i bránit / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 20 (24.1.2009), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
NEL. Hejtman vyzval k odchodu učitelku, která natočila porno. Rovnost-Znojemský deník. 24.1.2009, 
roč. 20, č. 20, s. 4. 
MIV. Kraj o budoucnosti učitelky z pornoklipu rozhodovat nebude. Právo. 28.1.2009, roč. 20, č. 23, s. 8. 
HEGER, Lubomír. Sex, video a hříšné učitelky. Mladá fronta dnes. 31.1.2009, roč. 20, č. 26, s. 3, Víkend. 



   Znojemsko v tisku 2009 
 

 

192 

 

Znojmo (Česko) - školství - SOŠ technická a SOU, Uhelná ul. - pedagogové - učitelky - porno -natáčení 
 

1432)  MOŠTĚK,  Mart in  
Prvňáků od září ve Znojmě přibude : znojemské školy zapsaly tři sta sedmdesát nových žáků / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 23 (28.1.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - základní školy - zápis - prvňáčci - nárůst 
 

1433)  TRE 
Učitelka z erotického videa ještě neučí / tre. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 24 (29.1.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
KOZUMPLÍK, Miloš. Výchova pornem. Instinkt. 29.1.2009, roč. 8, č. 4, s. 8-9. 
PETERKOVÁ, L'uba. Naivní učitelka zaplatí za soulož před objektivem. Znojemsko. 27.1.2009, roč. 19,  
č. 4, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - školství - SOŠ technická a SOU, Uhelná ul. - pedagogové - učitelky - porno - natáčení 
 

1434)  CHAF 
Učitelku z Uhelné proslavilo porno / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 5 (26.1.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
VSM. Kvůli pornu ve škole skončila. Mladá fronta dnes. 4.2.2009, roč. 20, č. 29, s. 1, Jižní Morava. 
MOŠTĚK, Martin. Učitelka z nahrávky dala výpověď. Rovnost-Znojemský deník. 4.2.2009, roč. 20,       
č. 29, s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - SOŠ technická a SOU, Uhelná ul. - pedagogové - učitelky - porno - natáčení 
 

1435)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Student Petr Samaš: Rozumím řeči ptáků / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 31 (6.2.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - sludenti - Univerzita Palackého - Samaš, Petr - mezinárodní - stáže - 
výzkumy - Nový Zéland 
 

1436)  TREK 
(Porno)učitelka odešla, ředitel si oddechl, ale policie pátrá dál / trek, TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, 
č. 6 (10.2.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - SOŠ technická a SOU, Uhelná ul. - pedagogové - učitelky - porno - natáčení  
 

1437)  JM 
Do hudebky chodí i mimina / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 9 (23.2.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - školství - hudební - školy - Hudební škola Yamaha - dětské - kurzy - Robátka 
 

1438)  TIK 
Rehabilitační centrum na České ulici dělá škole jméno / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 7 
(17.2.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - školství - Mateřská, Základní a Praktická škola Znojmo - služby - rehabilitační - centra 
- provoz - ředitelé - Pospíchal, Ivan - rozhovory 
 

1439)  BAF 
Kvůli pornu s učitelkou chystá škola morální kodex / baf. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 55 (6.3.2009), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOŠ technická a SOU, Uhelná ul. - pedagogové - učitelky - 
porno - skandály - morální - kodexy - zavedení 
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1440)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Škola na Republice výrazně zchudne : Základní škola náměstí Republiky přijde do dvou let o tři třídy / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 63 (16.3.2009),   
s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - základní školy - ZŠ nám. Republiky - budovy - Dolní park - zbourání - kapacita 
- snížení 
 

1441)  HANZAL, L ibor  
Řemeslo má budoucnost : studentská společnost PS Agency třídy PS 3.A přišla s novým nápadem. 
Studenti se rozhodli, že pomohou žákům základních škol svýběrem budoucího povolání / Libor Hanzal. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 63 (16.3.2009), s. 8. 
Znojmo (Česko) - školství - učňovské školství - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - obory - propagace - 
studenti - akce - PS Agency - granty - Nadace VIA 
 

1442)  SMOLA,  Vojtěch  
Učitelku začali stíhat za porno : policie obvinila kantorku z ohrožení výchovy mládeže / Vojtěch Smola. -
- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 66 (19.3.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MIV. Policisté stíhají učitelku z pornosnímku. Právo. 19.3.2009, roč. 19, č. 66, s. 7. 
VSM. Učitelce z porna hrozí dva roky, video natáčel její žák. Mladá fronta dnes. 19.3.2009, roč. 20,    
č. 66, s. 4, Z domova. 
GROSSMANN, David. Učitelka z nahrávky: až 2 roky vězení. Rovnost-Znojemský deník. 19.3.2009, roč. 
20, č. 66, s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - SOŠ technická a SOU, Uhelná ul. - pedagogové - učitelky - 
porno - natáčení - policie - stíhání 
 

1443)  JANÍČKOVÁ,  A lžběta 
Na znojemském gymnáziu učí neslyšící lektorka / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 11 
(17.3.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - gymnázia - Gymnázium Dr. Karla Polesného - neslyšící - 
lektorky - znaková řeč - výuka - Sekulová, Simona 
 

1444)  MOŠTĚK,  Mart in  
Střední školy se topí v přihláškách : až dvojnásobek žáků proti loňsku poslal letos přihlášky                   
na znojemské střední školy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 75 (30.3.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - přihlášky - přijímací zkoušky - přijímací řízení 
 

1445)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Ve školkách chybí volná místa : znojemské školky hlásí plno / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 74 (28.3.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - mateřské školy - kapacita - naplnění 
 

1446)  SMOLA,  Danie l  
Lyceum nabídne praxi milovníkům vín : lidem, kteří se chtějí dozvědět více o pěstování a výrobě vína, ale 
i jeho podávání a konzumaci, je určeno nové založené Znojemské vinařské lyceum / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 74 (28.3.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - vzdělávání - projekty - Znojemské vinařské lyceum - založení - školení - 
praktická cvičení - degustace 
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1447)  CHAF 
Policie obvinila učitelku z porna / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 13 (23.3.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - SOŠ technická a SOU, Uhelná ul. - pedagogové - učitelky - 
porno - natáčení - policie - stíhání 
 

1448)  JM 
Škola na Republice přijde o budovu v parku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 13 (23.3.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy – ZŠ nám. Republiky - budovy - demolice 
 

1449)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Mateřské školky mají nová pravidla pro přijímání dětí / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 80 (4.4.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - mateřské - školy - školky - děti - přijímání - kritéria - obnova 
 

1450)  DAK 
Škola v Dolním parku osiřela / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,     
č. 86 (11.4.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy – ZŠ nám. Republiky - budovy - demolice 
 

1451)  MIV 
V případě porna hrozí trest jen učitelce / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 90 
(17.4.2009), s. 8. 

dtto: 
VSM. Za zveřejnění porna s učitelkou nic nehrozí. Mladá fronta dnes. 17.4.2009, roč. 20, č. 90, s. 1, 
Jižní Morava. 
SMO. Zveřejnění porna na webu bez souhlasu aktérů není trestné. Rovnost-Znojemský deník. 17.4.2009, 
roč. 20, č. 90, s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - SOŠ technická a SOU, Uhelná ul. - kantoři - učitelky - porno 
- natáčení - trestní - stíhání 
 

1452)  SMOLA,  Vojtěch  
Škola se zmenší, doplatí na to žáci : po zavření jedné z budov nebude místo pro děti z vesnic / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 90 (17.4.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - nám. Republiky - ZŠ nám. Republiky - budovy - zavření - 
demolice 
 

1453)  JM 
Budou místa ve školkách? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 16 (14.4.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - mateřské - školy - školky - děti - zápisy - kapacity - naplnění 
 

1454)  JM 
Na Republice roste hřiště skoro za pět milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 16 (14.4.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy – ZŠ nám. Republiky - hřiště - výstavba - dotace 
 

1455)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Školky: ne všichni mohou chodit tam, kam chtějí : znojemské mateřské školy v sobotu zapsaly tři sta 
třiatřicet nových dětí / Sylva Pavlačková, Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 99 (28.4.2009), s. 3. 
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dtto: 
JM. Větší zájem je jen o dvě školky. Znojemský týden. 4.5.2009,roč. 9, č. 19, s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - mateřské - školy - školky - zápisy – kapacita 
 

1456)  JM 
Škola v parku nebude / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 9, č. 17 (20.4.2009), s. 4. 

dtto: 
EIS. Škola přijde o budovu v parku. Znojemsko. 15.4.2009, roč. 19, č. 15, s. 12. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - nám. Republiky - ZŠ nám. Republiky - budovy - zavření - 
demolice 
 

1457)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Školáci šli po stopách Napoleona : Česko-rakouský projekt připomíná Evropu před 200 lety / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 100 (29.4.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - ZŠ JUDr. Josefa Mareše - česko-rakouské - projekty - Po stopách 
Napoleona 
 

1458)  LUKEŠTÍKOVÁ,  Lada  
Sommeliérka z Přímětické na Reprezentačním plese na Žofíně / Lada Lukeštíková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 106 (7.5.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - studenti - reprezentační 
plesy - Praha - účast - dojmy 
 

1459)  MOŠTĚK,  Mart in  
Školka v centru možná opět otevře : znojemští radní sbírají podklady, aby mohli rozhodnout, zda začnou 
chystat znovuotevření školky na Mikulášském náměstí v centru Znojma / Martin Moštěk. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 19 (7.5.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - mateřské - školy - školky - Mikulášské náměstí - znovuotevření - jednání - 
městská rada 
 

1460)  CHODĚROVÁ,  Monika  
ZŠ Mareše je školou UNESCO / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemskýdeník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 110 (13.5.2009), s. 3. 

dtto: 
VSM. Škola ve Znojmě má titul UNESCO. Mladá fronta dnes. 14.5.2009, roč. 20, č. 111, s. 4, Jižní 
Morava. 
ŠIP. ZŠ JUDr. Josefa Mareše je školou Unesco. Znojemské listy. 22.5.2009, roč. 18, č. 10, s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše - ocenění - certifikáty – UNESCO 
 

1461)  MOŠTĚK,  Mart in  
Školáci hledají studijní místa : budoucí studenti i ředitelé středních škol zápolí s novým systémem 
přihlášek / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 113 
(16.5.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - učiliště - přihlášky - změny - problémy 
 

1462)  JANSA,  Jindřich  
Významná výročí zemědělského školství ve Znojmě / Jindřich Jansa. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 12 
(12.6.2009), s. 5. 

dtto: 
JANSA, Jindřich. Významná výročí zemědělského školství. Rovnost-Znojemský deník. 30.6.2009, roč. 
20, č. 151, s. 20. 
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Znojmo (Česko) - školství - zemědělské - školy - významná - výročí - vývoj - historie 
 

1463)  ŠIP 
Nová šance pro děti s poruchami učení / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 11 (4.6.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - Václavské náměstí - výuka - inovace - dotace - Evropské 
fondy 
 

1464)  DAŘÍ 
Daří se nám budovat vysokou školu s prestiží. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 24 (16.6.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké - školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - osobnosti - prorektoři - 
Štohl, Pavel - rozhovory 
 

1465)  ZÁVACKÁ, Irena  
Přímětická uprostřed Atlantiku : Azorské ostrovy, destinace, kterou si většina z nás spojuje                  
s představou exotické dovolené, prosluněných pláží a nekonečného oceánu / Irena Závacká. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 147 (25.6.2009), s. 20. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - evropské - projekty - 
Leonardo da Vinci - zapojení - studenti - zahraniční - stáže 
 

1466)  JM 
Univerzitu třetího věku ve Znojmě otevírá Mendelova zemědělská a lesnická univerzita / jm. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 26 (22.6.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - školství - senioři - Univerzita třetího věku - otevření - Mendelova zemědělská a 
lesnická univerzita - SOU zemědělské, Dvořákova ul. 
 

1467)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Čerství bakaláři / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,        
č. 155 (4.7.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - absolventi - bakaláři - 
promoce 
 

1468)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Škola nabídne maďarský titul : magisterský studijní program chystá na příští rok znojemská Soukromá 
vysoká škola ekonomická / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 156 (7.7.2009), s. 1. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Znojemská vysoká škola nabídne maďarský titul. Mladá fronta dnes. 17.7.2009, roč. 
20, č. 165, s. 1, 4, Jižní Morava. 
CHAF. Ve Znojmě bude pobočka maďarské univerzity. Znojemský týden. 7.7.2009, roč. 9, č. 28, s. 13. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - magisterské studium - 
přípravy - novinky 
 

1469)  ZÁVACKÁ, Irena  
Studenty z Přímětické přijala velvyslankyně USA / Irena Závacká. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 176 (30.7.2009), s. 20. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - celosvětové - programy - 
Junior Achievement - účast 
 

1470)  EIS 
Magisterské studium bude v angličtině / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 29 (21.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - magisterské studium - 
přípravy - novinky 
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1471)  EISENBRUK,  Jiř í  
Jedničkáři z Harvartu / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 29 (21.7.2009), s. 12. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - vysokoškolské kluby - 
Harvart - programy - publikace - vydání 
 

1472)  EIS 
Vysoká škola v centru zájmu / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 28 (14.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - zájemci - přihlášky - 
nárůst 
 

1473)  JM 
Na vysokou zemědělskou i ve Znojmě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 35 (24.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké - školy - senioři - Univerzita třetího věku - otevření - Mendelova 
zemědělská a lesnická univerzita - SOU zemědělské, Dvořákova ul. 
 

1474)  SMOLA,  Danie l  
Cesta k titulu: výzkum pro Znojmo : vysokoškolským výzkumem pro město Znojmo hodlá Soukromá 
vysoká škola ekonomická zvýšit svoje šance na získání magisterského studia / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 201 (28.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké - školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - magisterské studium - 
plánování - projekty - výzkumy 
 

1475)  HANZAL, L ibor  
SOU a SOŠ Přímětická v evropském měřítku / Libor Hanzal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 204 (1.9.2009), s. 24. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - mezinárodní - spolupráce - 
možnosti - AEHT - European Association of Hotel and Tourism Schools - členství 
 

1476)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Žáci z Republiky začali nový školní rok s novým hřištěm / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 205 (2.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - ZŠ nám. Republiky - víceúčelová - hřiště - výstavba - 
dokončení 
 

1477)  ČEPEROVÁ,  Dagmar 
Sommelierská soutěž v barvách Přímětické / Dagmar Čeperová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 207 (4.9.2009), s. 24. 
Znojmo (Česko) - školství - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - soutěže - sommeliéři - Sommelier Znovín - 
11. ročník - studenti - pedagogové - účast 
 

1478)  JM 
Škola na Dvořákové ulici je vlajkovou lodí kraje / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 37 (7.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOU zemědělské, Dvořákova ul. - budovy - rekonstrukce - 
otevření 
 

1479)  CHALOUPECKÁ,  A lena 
Žáci z Dvořákové se prezentovali na Slavnostech chleba / Alena Chaloupecká. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 217 (16.9.2009), s. 20. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOU zemědělské, Dvořákova ul. - obory - pekař a cukrář - 
žáci - prezentace - Slup - Slavnosti chleba - 5. ročník 
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1480)  ŠIPOŠOVÁ,  Denisa  
Vysoká škola se dá letos ve Znojmě studovat i nanečisto : rozhovor s prorektorem Soukromé vysoké 
školy ekonomické Pavlem Štohlem / Denisa Šipošová. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 16 (10.9.2009), 
s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - osobnosti - 
prorektoři - Štohl, Pavel - rozhovory 
 

1481)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Projekt Napoleon by mohl mít následovníka / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 222 (22.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Retz (Rakousko) - školství - střední školy - přeshraniční - projekty - Napoleon a jeho 
doba před 200 lety - pořadatelé - Macek, Manfred 
 

1482)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Mezinárodní školka bude na hranicích : mezinárodní dvojjazyčná školka bude v rakouském 
Mitterretzbachu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,      
č. 228 (30.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Mitterretzbach (Rakousko) - školství - mateřské - školy - mezinárodní - dvojjazyčné - 
školky - projekty - Školka bez hranic 
 

1483)  KEREMIDSKÝ,  Mar ian  
Kvalitní škola, pedagogové i vybavení zárukou většího zájmu rodičů / Marian Keremidský. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 19, č. 36 (8.9.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - žáci - prvňáčci - statistiky 
 

1484)  SPA 
Gymnázium slaví devadesáté výročí / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 231 (3.10.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - gymnázia - Gymnázium Dr. Karla Polesného - 90. výročí - 
založení - oslavy 
 

1485)  HANZAL, L ibor  
Kuchaři z Přímětické nakládali sardinky : kdo z žáčků školou povinných by si nechtěl prodloužit 
prázdniny a nástup do školních lavic vyměnit za pobyt v atraktivním letovisku? / Libor Hanzal. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 239 (13.10.2009), s. 20. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - obory - kuchař-číšník - 
zahraniční - stáže - Itálie 
 

1486)  JM 
Gymnázium slavilo kulatiny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 41 (5.10.2009), s. 5. 

dtto: 
TIK. Devadesátiletý gymnaziální stařeček drží stále pohromadě. Znojemsko. 6.10.2009, roč. 19, č. 40,  
s. 5. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - gymnázia - Gymnázium Dr. Karla Polesného - 90. výročí - 
založení - oslavy 
 

1487)  BE 
Stříbrnou mateřinkou 2009 je Blanka Kleinová / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 42 (12.10.2009), s. 5. 

dtto: 
R. Druhá nejlepší učitelka v Česku učí ve Znojmě. Znojemsko. 13.10.2009, roč. 19, č. 41, s. 5. 
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ŠIP. Jedna z nejoblíbenějších učitelek učí ve Znojmě. Znojemské listy. 22.10.2009, roč. 18, č. 19, s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - mateřské - školy - školky - celostátní - ankety - Zlatá mateřinka - osobnosti - 
učitelky - Kleinová, Blanka - umístění 
 

1488)  KOP 
Obchodní akademie slavila devadesáté výročí / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 43 (19.10.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - Obchodní akademie a Jazyková škola - 90. výročí - založení 
 

1489)  BINDEROVÁ,  He lena 
"Přímětická" udělala další krok pro zkvalitnění výuky angličtiny / Helena Binderová. -- In: Učitelské 
noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 112, č. 37(27.10.2009), s. 19. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - projekty - Comenius - 
zapojení 
 

1490)  RIVOLA,  Kare l  
Tradice je jistotou pro budoucnost : znojemská obchodní akademie se dožila devadesátin / Karel Rivola. 
-- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 42 (16.10.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - Obchodní akademie a Jazyková škola - 90. výročí - založení - 
oslavy 
 

1491)  BE 
Z digitálních hnízd vylétají o trochu chytřejší děti / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 44 (26.10.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - ZŠ JUDr. Mareše - počítačová - technika - rozšířená výuka 
- digitální hnízda 
 

1492)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Střední školy lákají budoucí žáky : šestatřicet škol a učilišť se dnes a zítra představí na burze škol / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 258 (5.11.2009),  
s. 3. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Burza škol. Rovnost-Znojemský deník. 6.11.2009, roč. 20, č. 259, s. 1, 3.  
JM. Ve Znojmě byl veletrh škol. Znojemský týden. 9.11.2009, roč. 9, č. 46, s. 8. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - učiliště - burzy - Prezentace středních škol - 14. ročník 
 

1493)  SMOLA,  Danie l  
Studentka z Retzu ohromila barmany / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 271 (21.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Retz - školství - Střední škola cestovního ruchu Retz - studenti - Čechová, Anna - 
úspěchy - mezinárodní - soutěže 
 

1494)  SMOLA,  Danie l  
Byli jsme připraveni demonstrovat : už dvacátý rok bude v rakouské hotelové škole učit znojemská 
Jaroslava Doležalová / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,  
č. 271 (21.11.2009), s. 3. 
Znojmo(Česko)  - Retz - školství - Interkulturní hotelová škola Retz - pedagogové - Doležalová, 
Jaroslava - rozhovory 
 

1495)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Školu chceme udržet. Za každou cenu / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 273 (24.11.2009), s. 4. 
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Znojmo (Česko) - školství - Základní umělecká škola Znojmo - 90. výročí - osobnosti - ředitelé - 
Pšenička, Tomáš – rozhovory 
 

1496)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Jančíková: správně připravit kávu je věda / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 276 (27.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - SOU a SOŠ, SČMSD, s.r.o. Znojmo - osobnosti - pedagogové - Jančíková, 
Andrea - Kurzy přípravy kávy 
 

1497)  MRVA,  V last imi l  
Plodná paternita znojemského gymnaziálního devadesátníka : poněkud rizikové ohlédnutí za známými 
jmény / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 45 (10.11.2009), s. 12. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - gymnázia - Gymnázium Dr. Karla Polesného - osobnosti - 
absolventi - seznamy 
 

1498)  EISENBRUK,  Jiř í  
Obchodní akademie putující školou / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 45 (10.11.2009),      
s. 12. 
Znojmo (Česko) - školství - střední - školy - Obchodní akademie a Jazyková škola - 90. výročí - založení - 
historie 
 

1499)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Znojemská Základní umělecká škola slaví devadesátiny / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 48 (27.11.2009), s. 1. 

dtto: 
TREK. Znojemská česká hudební škola oslaví devadesátku. Znojemsko. 18.11.2009, roč. 19, č. 46,  s. 5. 
BE. Znojemská umělecká škola slavila své devadesátiny. Znojemský týden. 30.11.2009, roč. 9, č. 49, s. 7. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - Základní umělecká škola - 90. výročí - založení - koncerty - 
Městské divadlo Znojmo 
 

1500)  MM 
SVŠE vydala deník studenta / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,     
č. 296 (21.12.2009), s. 3. 

dtto: 
KOP. Vysoká škola ekonomická vydala svého průvodce. Znojemský týden. 28.12.2009, roč. 10, č. 1, s. 4. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké - školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - publikace - Z deníku 
studenta - vydání - autoři - Maixnerová, Anna 
 

1501)  HANZAL, L ibor  
Nejlepší automechanik z Přímětické / Libor Hanzal. -- In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 
113, č. 23 (1.6.2010), s. 21. 
Znojmo (Česko) - školství - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - studenti - automechanici - celostátní - 
soutěže - Automobileum 2010 - úspěchy 
 
 
 

Zájmová č innost : 
 
 

1502)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Zneuznaný vynálezce navrhuje stavbu pyramidy / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 23 (28.1.2009), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - zájmová činnost - vynálezy - zlepšovací návrhy - osobnosti - vynálezci - Böhm, Zdeněk 
 

1503)  JM 
Výnosy z automatů klesají / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 8 (16.2.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - výherní automaty - výnosy - pokles - 2009 
 

1504)  GROSSMANN, David  
Mahr: pokr se hraje s kloboukem a brýlemi / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 65 (18.3.2009), s. 3. 

dtto: 
BE. Ve Znojmě vznikl Klub hráčů pokeru. Znojemský týden. 16.3.2009, roč. 9, č. 12, s. 5. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - kluby - poker - pokerový klub - založení 
 

1505)  AND 
Znojemská královna se po roce vrací / and. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 100 (29.4.2009), s. 20. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - šachy - turnaje - festivaly - Znojemská královna - 23. ročník - 
Memoriál Ing. Jana Turka - Znojemská královnička 
 

1506)  GÖTZOVÁ,  B lanka,  1984- 
Znojemské fantastično Baator : Baator vznikl ve Znojmě před sedmi lety / Blanka Götzová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 105 (6.5.2009), s. 8. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - hry - živé hry v terénu - dřevěný šerm - fantasy - Baator - 
Baatorské knížectví, o.s - představení 
 

1507)  HLADÍKOVÁ,  Kateř ina  
Fojtík obsadil na Open Znojmo sedmé místo / Kateřina Hladíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 106 (7.5.2009), s. 21. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - šachy - festivaly - Open Znojmo 2009 - průběh 
 

1508)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vlasák: Fotografie sbírám už rovných padesát let / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 121 (26.5.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - sběratelství - fotografie - pohlednice - osobnosti - sběratelé - 
Vlasák, Josef - sbírky - výstavy 
 

1509)  TIK 
Premiéra Horního náměstí: Velký dětský den je zcela pohltil / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 23 
(9.6.2009), s. 4. 

dtto: 
DUŠ. Velký dětský den otestoval Horní náměstí. Znojemské listy. 4.6.2009, roč. 18, č. 11, s. 1. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - děti - Dětský den - programy - přípravy - Horní náměstí - 
pořadatelé - Městský úřad Znojmo 
 

1510)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Prázdniny se blíží, není kam upíchnout děti : školákům a studentům začnou za tři dny prázdniny / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 145 (23.6.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - děti - prázdniny - využití - možnosti 
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1511)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Hrutka: Se svými bonsajemi běžně mluvím / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 166 (18.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - bonsaje - pěstování - Hrutka, Milan 
 

1512)  CHAF 
Aleš Urbánek představí v Supratonu sbírku věnovanou Karlu Gottovi / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 28 (7.7.2009), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - sběratelství - sbírky - hudební - nosiče - představení - sběratelé - 
Urbánek, Aleš 
 

1513)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Padesát sprejerů malovalo na zeď / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 31 (4.8.2009),        
s. 1, 12. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - mládež - graffiti - legální - plochy 
 

1514)  JM 
Oldskauti slaví osmdesátku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 33 (10.8.2009), s. 13. 

dtto: 
W., Boris. 80 roků od založení klubu oldskautů. Znojemsko. 18.8.2009, roč. 19, č. 33, s. 13. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - organizace - skauting - Junák-svaz skautů a skautek ČR - Oldskauti 
- 80. výročí - založení - Nový Hrádek 
 

1515)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Schneiderová: Z Domu dětí půjdu do politiky / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 198 (25.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - děti - Dům dětí a mládeže - osobnosti - ředitelé - Schneiderová, 
Jitka - rozhovory 
 

1516)  JM 
Radnice otevřeně proti hernám nebojuje, má na ně ale "háček" / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 35 (24.8.2009), s. 2. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - gamblerství - herny - výherní automaty - videoterminály - nárůst - 
rizika 
 

1517)  SMOLA,  Danie l  
Některé kroužky jsou už obsazené : už v první školní den jsou bez šancí rodiče, kteří chtějí zapsat své 
dítě na výuku hudebního nástroje / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 20, č. 204 (1.9.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - děti - mimoškolní - aktivity - kroužky - nabídka - základní školy - 
Základní umělecká škola Znojmo - Dům dětí a mládeže Znojmo 
 

1518)  VSM 
Školní hřiště poslouží i dospělým / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 206 
(3.9.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - děti - dospělí - víceúčelová - hřiště - vybudování - ZŠ nám. Republiky 
 

1519)  BE 
Schneiderová: Začnu zase chodit na ryby / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 36 (31.8.2009), s. 4. 
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Znojmo (Česko) - zájmová činnost - děti - Dům dětí a mládeže Znojmo - osobnosti - ředitelky - 
Schneiderová, Jitka - rozhovory 
 

1520)  BE 
Hana Bílková: Mám strach jen z lidské hlouposti / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 37 (7.9.2009), s. 6. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - děti - Dům dětí a mládeže Znojmo - osobnosti - ředitelky - Bílková, 
Hana - rozhovory 
 

1521)  MOŠTĚK,  Mart in  
Volf: Lípu zachránil zahradník / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 224 (24.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - organizace - skauti - výročí - lípy - pamětní desky - Volf, Boris 
 

1522)  DUŠ 
Pronikněte do světa zlodějů / duš. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 17 (24.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - hry - živé hry v terénu - Svět zlodějů - LARP 
 

1523)  TREK 
Znojmo, nejhezčí město pro larpy / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 39 (30.9.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - hry - živé hry v terénu - Svět zlodějů - LARP 
 

1524)  MIKEŠOVÁ,  Eva 
Jak jsme zachránili město Znojmo / Eva Mikešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 253 (30.10.2009), s. 24. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - skauti - soutěže - Poznej svoje město 
 

1525)  ROZJELI  
Rozjeli jsme kroužek Mladí filmaři : čtyřicetiletá Hana Bílková je dva měsíce novou ředitelkou 
znojemského Domu dětí a mládeže. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,    
č. 262 (10.11.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - děti - Dům dětí a mládeže Znojmo - činnost - osobnosti - ředitelé - 
Bílková, Hana - rozhovory 
 

1526)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Studenti napínali mozky při piškvorkách / Dalibor Krutiš. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 263 (11.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - hry - piškvorky - soutěže - turnaje - Gymnázium Dr. Karla Polesného 
 

1527)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Kubíková: Vše rozřežu a pak zase sešívám / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 280 (2.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - patchwork - Patchworkový klub - zakladatelky - Kubíková, Jitka - 
kurzy - výstavy 
 

1528)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Dvě dětská hřiště dostala nový kabát / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 287 (10.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - děti - dětská hřiště - Pražská ul. – rekonstrukce 
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1529)  JM 
Sběratel má tisíce novinových výstřižků / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - sběratelství - novinové - články - osobnosti - sběratelé - 
Radauscher, Miroslav 
 
 
 

Sport: 
 
 

1530)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojemská sportoviště čekají změny : městu patří už i stadion Čafka / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 1 (2.1.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - sportovní - areály - změny - modernizace - plánování 
 

1531)  HRABÁLEK,  Jan 
Znojmo: kudy kam? : majitel klubu je rozhodnutý, kdo bude nástupcem Orlů / Jan Hrabálek. -- In: 
Sport. -- ISSN 1210-8383. -- Roč. 57, č. 6 (8.1.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - hokejové kluby - HC JME Znojemští Orli - prodej - spekulace - 
majitelé - Vlasák, Jaroslav – jednání 
 

1532)  HRABÁLEK,  Jan 
Liga za 42 milionů? : Znojmo se podle informací Sportu chystá prodat licenci Kometě / Jan Hrabálek. -- 
In: Sport. -- ISSN 1210-8383. -- Roč. 57, č. 8 (10.1.2009), s. 2. 

dtto: 
KRUTIL, Robin. Orli ztratí partnera. Co bude dál? Mladá fronta dnes. 9.1.2009, roč. 20, č. 7, s. 11, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - extraliga - hokejové kluby - HC JME Znojemští Orli - majitelé - Vlasák, 
Jaroslav - prodej - zájemci - Kometa Brno 
 

1533)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojmo musí vrátit dotaci. Skoro milion : úředníci města vrátili téměř milionovou dotaci na stavbu 
streetové plochy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 10 
(13.1.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - skateboarding - skate pool - Vídeňská ul. - černá stavba - dotace - vrácení - 
Městský úřad Znojmo 
 

1534)  ANDRLE,  Mart in  
Plavci obchodní akademie míří do Portorika : plavci obchodní akademie zvítězili v republikovém kole 
středoškolské soutěže v plavání a zúčastní se světového finále / Martin Andrle. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN1802-0933. -- Roč. 20, č. 12 (15.1.2009), s. 18. 

dtto: 
RIVOLA, Karel. Mistři republiky v plavání jsou z Obchodní akademie. Znojemsko. 20.1.2009, roč. 19,     
č. 3, s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - školy - Obchodní akademie - soutěže - vítězství - finále - účast 
 

1535)  JM 
Centrum na Jarošově bude, ale zatím se neví, kdy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 3 (12.1.2009), s. 5. 
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Znojmo (Česko) - sport - sportovní - kongresová - centra - Sportovní a kongresové centrum - výstavba - 
Jarošova ul. - jednání 
 

1536)  MRVA,  V last imi l  
Mořeplavec Petr Pátý tady bude s námi dál / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 2 
(13.1.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - sport - osobnosti - mořeplavci - Pátý, Petr - úmrtí 
 

1537)  BE 
Skate pool zatím nikoho nepotěšil / be, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 4 (19.1.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - sport - skateboarding - skate pool - černé - stavby - Holandská ul. - dotace - vrácení 
 

1538)  ANDRLE,  Mart in  
Modří sloni nabrali směr Zaanstad : znojemští korfbalisté včera odcestovali do Holandska, kde je čeká 
korfbalová Liga mistrů / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 17 (21.1.2009), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - korfbal - Liga mistrů - korfbalisté - Modří sloni - účast - Holandsko 
 

1539)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Znojmo opraví rozkradené kurty : areál tenisových kurtů v Leskách dá do pořádku znojemská radnice / 
Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemskýdeník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 24 (29.1.2009),  
s. 1. 

dtto: 
ŠIP. Kurty se opravují. Znojemské listy. 12.2.2009, roč. 18, č. 3, s. 2. 
JM. Do Lesek půjde pět a půl milionu. Znojemský týden. 9.2.2009, roč. 9, č. 7, s. 4. 
Znojmo (Česko) - sport - tenis - tenisové - areály - kurty - opravy - Městský úřad Znojmo 
 

1540)  HEKERLE,  Vojtěch 
Znojemští fotbalisté tvrdě trénují : tento týden se fotbalisté Znojma vůbec nezastavili / Vojtěch 
Hekerle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 28 (3.2.2009), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - 1. SC Znojmo, s.r.o. - fotbalisté - zimní příprava 
 

1541)  SMOLA,  Danie l  
Miliony korun vodáky úplně nepotěšily : přestože mají vodáci dostat z evropských fondů přes dvacet 
milionů, zatím nevědí, zda se neodvolají. Kvůli špatnému zařazení / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 34 (10.2.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - vodáctví - Vodácký oddíl Neptun - vodárny - opravy - dotace - Evropské fondy 
- přidělení 
 

1542)  ANDRLE,  Mart in  
Plavecká výprava byla v Africe okradena : tři znojemští plavci a jejich trenér v pondělí přiletěli              
z reprezentačního soustředění / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 35 (11.2.2009), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - plavci - mistrovství světa - reprezentační - soustředění - Jihoafrická 
republika 
 

1543)  ANDRLE,  Mart in  
Hudba se rozezní v rytmu aerobiku : znojemský oddíl aerobiku čeká perná sezona / Martin Andrle. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 36 (12.2.2009), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - aerobic - Klub sportovního aerobiku - sezona - soutěže - krajské přebory - 
Czech aerobik Open – příprava 
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1544)  STLBA 
Znojemští Orli jsou po honu o play off až dvanáctí / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 9 (23.2.2009), s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - play off - neúčast 
 

1545)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Extraliga Orlů: poslední sezona? : možná poslední sezonu v extralize zažívá znojemský hokej / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 46 (24.2.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - 10. ročník - účast - ukončení - 
Městský úřad Znojmo - úspora 
 

1546)  HEKERLE,  Vojtěch 
Svoboda si na mistrovství vyplaval tři zlaté : na mistrovství České republiky se znojemské výpravě dařilo 
převážně ve volném způsobu / Vojtěch Hekerle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 47 (25.2.2009), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - Mistrovství ČR - České Budějovice (Česko) - plavci - účast - úspěchy 
 

1547)  EIS 
Petr Kvarda odešel z tenisových kurtů s čtvrtmilionovým dluhem / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 8 
(24.2.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sport - tenis - tenisové - areály - kurty - opravy -Městský úřad Znojmo - dlužníci - 
Kvarda, Petr 
 

1548)  ALUŠ 
Znojemští plavci na Mistrovství České republiky / aluš. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 8 (24.2.2009),    
s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - soutěže - Mistrovství ČR - plavci - účast - úspěchy - fotografie 
 

1549)  ANDRLE,  Mart in  
Svoboda s Rubáčkem řádili : znojemští plavci se na Slovensku představili v dobrém světle / Martin 
Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 66 (19.3.2009), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - mezinárodní - závody - Slovensko - plavci - Svoboda, Květoslav - 
Rubáček, Michal - vítězství 
 

1550)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Ultramaratonec Laky: Sotva dojdu na pivo / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 67 (20.3.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - ultramaraton - osobnosti - sportovci - Laky, Jindřich, 1956- - rozhovory 
 

1551)  PETERKOVÁ,  Ĺuba  
Honza Nevrkla: Za všechno může pes / Ĺuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 10 (10.3.2009),  
s. 13. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Nevrkla, Jan - životopisy 
 

1552)  ZNOJMO 
Znojmo se rozloučilo debaklem. -- In: Sport. -- ISSN 1210-8383. -- Roč. 57, č. 69 (23.3.2009), s. 19. 

dtto: 
MAREŠ, Michael. S Vlasákem ve Znojmě končí také extraliga. Hospodářské noviny. 23.3.2009, roč. 53, 
č. 57, s. 14. 
ČTK, SPO. Znojmo končí v extralize, prodává licenci. Lidové noviny. 23.3.2009, roč. 22, č. 69, s. 23. 
ŽENATÝ, Kryštof. Znojmo se loučilo s extraligou. Rovnost-Znojemský deník. 21.3.2009, roč. 20, č. 68, 
s. 16. 
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ANDRLE, Martin. Orli už v extralize dolétali. Rovnost-Znojemský deník. 23.3.2009, roč. 20, č. 69, s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC Znojemští Orli - soutěže - prohry - extraliga - licence - prodej 
 

1553)  SMOLA,  Vojtěch  
Hokejová extraliga ve Znojmě končí : generální partner E.ON rozhodl, že přestane Znojemské orly 
podporovat / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 68 (21.3.2009), 
s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
SÁRA, Robert, BÍLEK, Petr. Extraliga na prodej. Kdo ji koupí? Mladá fronta dnes. 23.3.2009, roč. 20,  
č. 69, s. 1, 3, Sport. 
ŽENATÝ, Kryštof. Poslední sezona byla nejméně úspěšná. Rovnost-Znojemský deník. 23.3.2009, roč. 20, 
č. 69, s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC Znojemští Orli - extraliga - licence - ukončení - Městský úřad 
Znojmo - úspora 
 

1554)  GÖTZOVÁ,  B lanka,  1984- 
Ve stínu tygra, aneb Shaolinu ve Znojmě : bezmála šest let ve Znojmě působí Shaolin Klub, který založil 
Petr Zahrádecký / Blanka Götzová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,    
č. 70 (24.3.2009), s. 8. 
Znojmo (Česko) - sport - bojová umění - Shaolin Quan - Shaolin Klub - zakladatelé - rozhovory 
 

1555)  SVOBODA,  Tomáš 
Extraligová licence je k mání. Zájemci nejistí : Kometa, Chomutov, nebo někdo jiný? / Tomáš Svoboda, 
Kryštof Ženatý. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 70 (24.3.2009),     
s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Znojemští Orli - extraliga - licence - prodej 
 

1556)  FOLK,  Čestmír  
Byla to pro mě velká zkušenost / Čestmír Folk. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 71 
(25.3.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - osobnosti - trenéři - Rulík, Radim - rozhovory 
 

1557)  MEITNER,  Zdeněk 
Znojmu zbyly vzpomínky / Zdeněk Meitner. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,    
č. 71 (25.3.2009), s. 7, Jižní Morava. 

dtto: 
CHAF. Sbohem extraligo! Znojemský týden. 23.3.2009, roč. 9, č. 13, s. 1. 
STLBA. Labutí píseň hokejové extraligy ve Znojmě. Znojemský týden. 23.3.2009, roč. 9, č. 13, s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - licence - ukončení 
 

1558)  HRABÁLEK,  Jan 
Licenci chce i Jihlava : do hry o nástupce Znojma v extralize se vložil další zájemce / Jan Hrabálek. -- 
In: Sport. -- ISSN 1210-8383. -- Roč. 57, č. 73 (27.3.2009), s. 13. 

dtto: 
HRABÁLEK, Jan. Kometa už je blízko! Sport. 1.4.2009, roč. 57, č. 77, s.12. 
CHAF. O znojemskou extraligu mají zájem v Brně i v Jihlavě. Znojemský týden. 30.3.2009, roč. 9, č. 14, 
s. 1, 16. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - licence - prodej - zájemci 
 

1559)  KRUTIL,  Rob in  
Prodá Znojmo extraligu Kometě? / Robin Krutil. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 74 (28.3.2009), s. 1, Jižní Morava. 
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Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - licence - prodej - zájemci - 
Kometa Brno 
 

1560)  KAPINUS,  Zdeněk 
Po deseti extraligových sezonách nejvyšší hokejová soutěž ve Znojmě končí. Jardo, děkujeme ti za 
krásné roky / Barbora Jurečková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 12 (24.3.2009), s. 16. 

dtto: 
JUREČKOVÁ, Barbora. Sbohem extraligo, sbohem Znojemští Orli.Znojemsko. 24.3.2009, roč. 19, č. 12, 
s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga - licence - ukončení 
 

1561)  SMO 
Na nádraží lze půjčit bicykly / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,    
č. 77 (1.4.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - cykloturistika - jízdní kola - půjčovny - České dráhy, a.s. - nádraží 
 

1562)  ULA 
Extraligu koupila od Znojma Kometa Brno / ula, čtk. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 
22, č. 78 (2.4.2009), s. 19. 

dtto: 
FOLK, Čestmír. Vlasák prodal licenci Kometě. Právo. 2.4.2009, roč. 19, č. 78, s. 13. 
HRABÁLEK, Jan. Brno zpět v extralize! Sport. 2.4.2009, roč. 57, č. 78, s. 9. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC Znojemští Orli - extraliga - licence - prodej - Kometa Brno 
 

1563)  SVOBODA,  Tomáš 
Extraligu má Brno. Znojmo prvoligové : majitel hokejových Znojemských orlů prodal extraligovou licenci 
brněnské Kometě. Ve městě zůstane alespoň první liga / Tomáš Svoboda. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 78 (2.4.2009), s. 1. 

dtto: 
MEITNER, Zdeněk. Znojmo prodalo Kometě extraligu. Mladá fronta dnes. 2.4.2009, roč. 20, č. 78, s. 1, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC Znojemští Orli - extraliga - licence - prodej - 1. liga 
 

1564)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojemští Orli: nové vedení / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,  
č. 80 (4.4.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
ANDRLE, Martin. Město pomůže hokeji šesti miliony. Rovnost-Znojemský deník. 4.4.2009, roč. 20, č. 80, 
s. 17. 
 

1565)  CHAF 
Vrcholový hokej ve Znojmě zůstává. Znojemský týden. 6.4.2009, roč. 9, č. 15, s. 1, 14. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC JME Znojemští Orli - extraliga -licence - prodej - Kometa Brno 
 

1566)  SMOLA,  Danie l  
Nevěřil jsem, že Znojmo v extralize vydrží 10 let / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 80 (4.4.2009), s. 2. 

dtto: 
MRVA, Vlastimil. Prezidenti upadají v zapomenutí, ale ten znojemský nikoliv. Znojemsko. 31.3.2009, roč. 
19, č. 13, s. 1, 16. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - hokejové kluby - HC JME Znojemští Orli - prodej - majitelé - Vlasák, 
Jaroslav - rozhovory 
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1567)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo dá sportovcům miliony korun : znojemské zastupitelstvo potvrdilo dotace pro sportovní oddíly / 
Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 13 (27.3.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstvo - rozpočet - dotace - schvalování - 
sportovní - oddíly 
 

1568)  ANDRLE,  Mart in  
Modří sloni si to štrádují za ziskem mistrovského titulu : znojemští korfbalisté v semifinále deklasovali 
Kolín 23:13 a jednoznačně postoupili do finále / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 84 (9.4.2009), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - korfbal - Modří sloni - semifinále - finále - postup - tituly - obhajoba 
 

1569)  MIKULIČ,  Jiř í  
Vzpomínka na Miroslava Vítka / Jiří Mikulič. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 13 (31.3.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - sport - atletika - osobnosti - sportovci - Vítek, Miroslav - životopisy 
 

1570)  RKR 
Kometa loví posily ve Znojmě / rkr, zme. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 88 
(15.4.2009), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
HH. Znojemská elita míří do Komety. Sport. 16.4.2009, roč. 57, č. 89, s. 11. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - hokejisté - přestupy - Kometa Brno 
 

1571)  EISENBRUK,  Jiř í  
Orli ze Znojma neodletěli / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 14 (7.4.2009), s. 1, 16. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC Znojemští Orli - extraliga - licence - prodej - 1. liga 
 

1572)  ŽENATÝ,  Kryštof 
Ve Znojmě tvoří nový tým. S Nelibou : Orli se po deseti letech v extralize chystají na prvoligovou 
sezonu / Kryštof Ženatý. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 96 
(24.4.2009), s. 16. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Znojemští prvoligoví hokejisté zahájili včera přípravu. Rovnost-Znojemský deník. 
5.5.2009, roč. 20, č. 104, s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - HC Znojemští Orli - první liga - týmy - sestavování - příprava 
 

1573)  ANDRLE,  Mart in  
Modří sloni doma obhájili titul : znojemští korfbalisté na domácí palubovce získali mistrovský titul / 
Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 98 (27.4.2009),       
s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - korfbal - Modří sloni - extraliga - Mistrovství ČR - tituly - obhájení 
 

1574)  ZNOJEMSKÉ 
Znojemské juniorky vybojovaly volejbalovou extraligu!. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 15 (15.4.2009),   
s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - volejbal - extraliga - volejbalistky - přehledy 
 

1575)  LA 
Rubáček byl třikrát bronzový / la. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,      
č. 101 (30.4.2009), s. 22. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - mezinárodní - závody - Vídeň - plavecký mítink Vídeň - 20. ročník - 
osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - úspěchy 
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1576)  SMOLA,  Danie l  
Svoboda odchází. Kvůli Kyněrovi : spor trenéra plavců Jiřího Kyněry a jeho nejúspěšnějšího svěřence 
Květoslava Svobody vyústil odchodem plavce do konkurenčního pražského oddílu / Daniel Smola, Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 103 (4.5.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
ANDRLE, Martin. Cítím se jako vyvrhel, ve Znojmě jsem skončil. Rovnost-Znojemský deník. 4.5.2009, 
roč. 20, č. 103, s. 17. 
KRUTIŠ, Dalibor. Květoš dostal lidově řečeno vyhazov. Rovnost-Znojemskž deník. 4.5.2009, roč. 20,    
č. 103, s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - přestupy - USK Praha - 
trenéři - spory 
 

1577)  SMOLA,  Vojtěch  
Svoboda odchází. Nepohodl se s trenérem / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 104 (5.5.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - trenéři - Kyněra, Jiří - 
neshody - přestupy - USK Praha 
 

1578)  ANDRLE,  Mart in  
Svoboda dostal zákaz činnosti : Květoslav Svoboda dostal dvouměsíční distanc / Martin Andrle, Daniel 
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 109 (12.5.2009), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - konflikty - zákaz činnosti 
 

1579)  ALDA 
Další titul Mistr ČR v korfbalu je ve Znojmě / AlDa. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 20 (11.5.2009), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - korfbal - finále - vítězství - tituly - Mistr ČR 
 

1580)  BUDNÝ,  Lubomír  
Korfbalové zlato padá košem : korfbalu jsou v poslední době plné noviny / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 120 (25.5.2009), s. 8. 
Znojmo (Česko) - sport - korfbal - Modří sloni - extraliga - dospělí - starší žáci - vítězství 
 

1581)  DUCHOŇ, L ibor  
Sportovní sláva bylo to nejkrásnější a nejhorší pozlátko, jaké mě v životě potkalo / Libor Duchoň. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 19, č. 21 (26.05.2009), s. 1, 15. 
Znojmo (Česko) - sport - ultramaraton - osobnosti - sportovci - Laky, Jindřich, 1956- - rozhovory 
 

1582)  ANDRLE,  Mart in  
Svoboda se přesunul do Brna : plavec Květoslav Svoboda začal trénovat v Brně, do Barcelony                  
s reprezentací neodletí / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
20, č. 127 (2.6.2009), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - přestupy - Centrum sportu 
ministerstva vnitra - Brno (Česko) 
 

1583)  JM 
Tenisté už v Lesce hrají / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 23 (1.6.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - tenis - tenisové - areály - Leska - kurty - zprovoznění 
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1584)  JŠ 
Rubáček zaplaval nový český rekord / jš. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 23 (1.6.2009), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - mezinárodní - plavecké - mítinky - VC Slovenska - osobnosti - plavci - 
Rubáček, Michal - rekordy 
 

1585)  SMOLA,  Vojtěch  
Orli zvou "do hnízda" / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 128 
(3.6.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Orli Znojmo - 1. liga - sestava - sezona - příprava 
 

1586)  MOŠTĚK,  Mart in  
Orli mají rozpočet, chystají logo : o příspěvku na prvoligový hokej budou brzy jednat znojemští 
zastupitelé / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 131 
(6.6.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Orli Znojmo - 1. liga - finanční - příspěvky - rozpočet - Městský úřad 
Znojmo 
 

1587)  FOLK,  Čestmír  
Vlasák v představenstvu Komety : bude nováčka hokejové extraligy z Brna zastupovat  v APK / Čestmír 
Folk. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 134 (10.6.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - Brno (Česko) - sport - hokej - extraliga - Kometa Brno - představenstvo - Asociace 
profesionálních klubů - podnikatelé - Vlasák, Jaroslav - členství 
 

1588)  VSM 
Prvoligoví Orli Znojmo už mají své logo / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 135 (11.6.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
ANDRLE, Martin. Hokejisté představili nové logo. Rovnost-Znojemský deník. 11.6.2009, roč. 20,  č. 135, 
s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Orli Znojmo - propagace - loga 
 

1589)  ANDRLE,  Mart in  
Zdeněk Brabec se katapultoval do čela : znojemský závodník Zdeněk Brabec vyhrál závod v Maďarsku a 
stal se lídrem středoevropského poháru superbiků / Martin Andrle. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 7, č. 24 (12.6.2009), s. 8. 
Znojmo (Česko) - sport - motocyklismus - superbiky - osobnosti - motocyklisté - Brabec, Zdeněk - 
závody - Maďarsko - vítězství 
 

1590)  SMOLA,  Danie l  
Beachvolejbalové medaile zůstaly ve Znojmě : Jan Plaček je žákovským mistrem republiky v beach-
volejbalu, jeho spolužačky jsou druhým nejlepším doublem mezi dívkami / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 145 (23.6.2009), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - beachvojebal - žactvo - Mistrovství ČR - úspěchy 
 

1591)  Š 
Znojmo opět podpoří hokejové Orly / š. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 24 (16.6.2009), s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Orli Znojmo - dotace - hlasování - městské zastupitelstvo - Nezveda, 
Petr - rozhovory 
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1592)  VSM 
Horská kola prověří Vinařská 50 / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 147 
(25.6.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
CHODĚROVÁ, Monika. Vinařská padesátka změnila trasu. Rovnost - Znojemský deník.  25.6.2009, roč. 
20, č. 147, s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - horská kola - závody - Vinařská 50 - 10. ročník - Author Znovín Cup 
2009 - trasy - změny 
 

1593)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo zateplí domy za miliony : školy, školky, úřad, sportovní halu a bytové domy hodlá v dalších dvou 
letech zateplit znojemská radnice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 149 (27.6.2009), s. 1. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Znojmo zateplí desítky domů. Mladá fronta dnes. 1.7.2009, roč. 20, č. 152, s. 2, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - školy - školky - úřady - sportovní haly - bytové domy - zateplení - 
plánování - dotace - získání - Rada města Znojma 
 

1594)  ANDRLE,  Mart in  
Rubáček zlomil další český rekord : plavci Květoslav Svoboda a Michal Rubáček byli nominováni             
na světový šampionát, jenž se bude konat v Římě / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 152 (1.7.2009), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - Mistrovství ČR - osobnosti - plavci - Svoboda,Květoslav - Rubáček, 
Michal - rekordy 
 

1595)  ŽENATÝ,  Kryštof 
Extraliga je pryč. Orli začínají novou etapu / Kryštof Ženatý. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 154 (3.7.2009), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - kluby - Orli Znojmo - extraliga - působení - shrnutí 
 

1596)  RZ 
Milan Šťáva - "nejhlubší" muž ve Znojmě / rz. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 25 (23.6.2009), s. 12. 
Znojmo (Česko) - sport - potápění - freediving - osobnosti - potápěči - Šťáva, Milan – rozhovory 
 

1597)  ŠULA,  Jaros lav  
První kov pro Česko z univerziády : znojemský plavec Michal Rubáček si na Světové univerziádě dohmátl 
pro bronzovou medaili / Jaroslav Šula. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 163 (15.7.2009), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - univerziády - Světová univerziáda - osobnosti - plavci - Rubáček, 
Michal - umístění 
 

1598)  MOŠTĚK,  Mart in  
Vodáci už mají peníze na opravu loděnice : základnu pro sebe a areál pro vyžití mladých chystají 
znojemští vodáci z oddílu Neptun / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 164 (16.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - vodáctví - vodárna U Obří hlavy - přestavba - loděnice - vybudování - projekty 
- financování - Evropské fondy - Vodácký oddíl Neptun 
 

1599)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Hybnerová: Opera byla vynikající zkušenost / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 171(24.7.2009), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - sport - sportovní gymnastika - gymnastky - Hudební festival Znojmo 09 - opery - 
vystoupení 
 

1600)  KRAINER,  Jakub 
MS v Římě: Znojemští plavci sní o semifinále : znojemští plavci Květoslav Svoboda a Michal Rubáček míří 
na šampionát do Říma / Jakub Krainer. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 171 (24.7.2009), s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - Svoboda, Květoslav - Rubáček, Michal - Mistrovství světa 
- účast 
 

1601)  H.M. 
Taneční soubor DYNS získal 22 zlatých, 10 stříbrných a 3 bronzové medaile na krajských, celostátních i 
mezinárodních soutěžích! / H.M. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 27 (8.7.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - sport - tanec - Taneční skupina DYNS - působení - úspěchy - přehledy 
 

1602)  ANDRLE,  Mart in  
V chorvatské Rijece se jelo bez Brabce : znojemský motocyklový závodník Zdeněk Brabec do 
Chorvatska vůbec neodjel, řeší trable se svým speciálem / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 175 (29.7.2009), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - motorismus - superbike - osobnosti - jezdci - Brabec, Zdeněk - úspěchy - 
problémy 
 

1603)  STLBA 
Plavci Michalu Rubáčkovi motivace ani chuť závodit neschází / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 29 (13.7.2009), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - rozhovory 
 

1604)  DUCHOŇ, L ibor  
Martina Dvořáková získala na Mistrovství Evropy klubových posádek dračích lodí tři zlata a pět bronzů! 
/ Libor Duchoň. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 29 (21.7.2009), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - veslování - dračí lodě - klubové - posádky - Mistrovství Evropy - osobnosti - 
Dvořáková, Martina - vítězství 
 

1605)  SVOBODA,  Tomáš 
Kometa zahájí pohár tam, kde vloni zvítězila : brněnští hokejisté po loňské finálové porážce Orlů 
obhajují vítězství v Tipsport Cupu / Tomáš Svoboda. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 180 (4.8.2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Tipsport Cup - Orli Znojmo - Kometa Brno - zápasy – odveta 
 

1606)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Rubáček pokořil český rekord : plavci Svoboda a Rubáček a také trenér Kyněra hodnotí své výkony      
na MS v Římě / Dalibor Krutiš, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 181 (5.8.2009), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - Mistrovství světa - Řím (Itálie) - osobnosti - plavci - Svoboda, 
Květoslav - Rubáček, Michal - rekordy 
 

1607)  MACEK,  František 
Znojemská škola Taekwon-Do v roce 2009 / František Macek, Štefan Kováč. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
19, č. 30 (28.07.2009), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - taekwon-do - školy - Taekwon-Do - představení - soutěže - účast - 2009 
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1608)  ANDRLE,  Mart in  
Královský singl byl paradoxně nejsnazší : třiadvacetiletý znojemský kanoista Jakub Homolka vybojoval 
na Mistrovství České republiky v kanoistice pět cenných kovů a dokázal ovládnout královskou disciplínu / 
Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 189 (14.8.2009),      
s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - kanoistika - Mistrovství ČR - osobnosti - kanoisté - Homolka, Jakub - 
rozhovory 
 

1609)  MEITNER,  Zdeněk 
Nové mužstvo Orlů ladí souhru, trenér Neliba hledá střelce / Zdeněk Meitner. -- In: Mladá fronta dnes. 
-- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 192 (18.8.2009), s. 6, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Orli Znojmo - 1. liga - příprava - hráči - sehrání 
 

1610)  SMOLA,  Danie l  
Jachtaři YC Znojmo mají mistrovské stříbro a bronz / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 7, č. 34 (21.8.2009), s. 8. 
Znojmo (Česko) - sport - jachting - Yacht club Znojmo - Mistrovství ČR - účast - vítězství 
 

1611)  VDAVKY 
Vdavky Kateřiny Protivínské na Karlštejně. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 34 (17.8.2009), s. 14, 16. 
Znojmo (Česko) - sport - aerobik - osobnosti - sportovci - Protivínská,Kateřina - svatby - Přikrylová, 
Kateřina 
 

1612)  DUCHOŇ, L ibor  
Troška povídání s Michalem Rubáčkem, medailistou světové univerziády / Libor Duchoň. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 19, č. 33 (18.8.2009), s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - rozhovory 
 

1613)  HLOBILOVÁ,  Iveta 
Vampires na domácí půdě / Iveta Hlobilová. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 34 (25.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - motocyklismus - motocykly - kluby - Motocyklový klub Vampires - Vampires - 
srazy - programy 
 

1614)  KÁRA,  Jaros lav  
Kyněra je Pan trenér, ale nesedli jsme si lidsky : sedmadvacetiletý plavecký reprezentant Květoslav 
Svoboda po neshodách s koučem opustil Znojmo a přestoupil do Komety Brno / Jaroslav Kára. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 207 (4.9.2009), s. 21. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - trenéři - Kyněra, Jiří - 
neshody – přestupy 
 

1615)  CHAF 
Dračí juniorky dostaly zlato od Dany Zátopkové / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 36 (31.8.2009), s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - dračí lodě - Mistrovství světa - junioři - vítězství - medaile 
 

1616)  SMOLA,  Danie l  
Bowling získává ve Znojmě na popularitě : amatérskou bowlingovou ligu hraje ve Znojmě už dvaatřicet 
týmů v šesti divizích / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,   
č. 214 (12.9.2009), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - bowling - ligy - divize - přehledy 
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1617)  MEITNER,  Zdeněk 
Znojmo čeká premiéra : hokejisté Orlů si po deseti letech zahrají první ligu / Zdeněk Meitner. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 213 (11.9.2009), s. 10, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Znojemští Orli - 1. liga - zápasy - zahájení 
 

1618)  TREK 
Místo diskotéky zázemí pro sportovce / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 35 (1.9.2009), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - sportovní - haly - diskotéky - přestavba - rekonstrukce 
 

1619)  BASTL,  Ladis lav  
Svoboda přestupuje do brněnské Komety / Ladislav Bastl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 35 (1.9.2009), 
s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - přestupy - Kometa Brno - 
rozhovory 
 

1620)  SCHEDLING,  Robert  
V souboji o čelo tabulky vyhrálo Znojmo : fotbalisté 1. SC Znojmo si v posledním kole MSFL poradili se 
třetím celkem z Frýdku-Místku / 2:0. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 220 (19.9.2009), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - kopaná - fotbal - 1. SC Znojmo, s.r.o. - moravskoslezská fotbalová liga - MSFL - 
vedení 
 

1621)  VSM 
Město opravilo sportovní halu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 224 
(24.9.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - sportovní - haly - Horní park - opravy 
 

1622)  HLADÍKOVÁ,  Kateř ina  
Dračí lodě ovládli senioři : závody dračích lodí ve Znojmě nejlépe zvládla nejstarší posádka Old seniors 
Trenčín / Kateřina Hladíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 227 
(29.9.2009), s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - vodáctví - dračí lodě - závody - Festival dračích lodí - 2. ročník - TJ Znojmo - 
oddíl kanoistiky 
 

1623)  HLADÍKOVÁ,  Kateř ina  
Peroutkův memoriál ovládli hosté / Kateřina Hladíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 227 (29.9.2009), s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - volejbal - Memoriál Ing. Iva Peroutky - 17. ročník - TJ Znojmo - volejbalový 
oddíl 
 

1624)  CHAF 
Znojemští kanoisté vyhráli Grand prix / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 41 (5.10.2009), s. 16. 

dtto: 
 ŠTĚRBA, Petr. Znojemští kanoisté přepsali historii znojemského sportu. Znojemsko. 6.10.2009, roč. 19, 
č. 40, s. 13. 
Znojmo (Česko) - sport - kanoistika - TJ Znojmo - Draci Znojmo - soutěže - Pohár Grand Prix ČR 2009 - 
Jindřichův Hradec (Česko) - účast - vítězství 
 

1625)  TREK 
Za Vlkovou věží si budou hrát děti / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 40 (6.10.2009), s. 2. 
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Znojmo (Česko) - sport - dětská - hřiště - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) - Vlkova věž (Znojmo, 
Česko) - výstavba 
 

1626)  STLBA 
Rub a líc slávy mototuristy Beránka / stlba. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 40 (6.10.2009), s. 12. 
Znojmo (Česko) - sport - mototurismus - osobnosti - mototuristé - Beránek, Jaroslav, 1938- 
 

1627)  SMOLA,  Danie l  
Jachtaři plachtí k titulu v Poháru : o vítězství v Českém poháru bude o víkendu bojovat posádka 
znojemských jachtařů s kapitánem Eduardem Procházkou / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 241 (15.10.2009), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - jachting - Český pohár - posádky - Yacht club Znojmo - účast - ambice 
 

1628)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Znojemští lukostřelci začali se zimní přípravou : poslední šípy pod širým nebem vystřelili znojemští 
lukostřelci / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 242 
(16.10.2009), s. 21. 
Znojmo (Česko) - sport - lukostřelba - zimní příprava - osobnosti - lukostřelci - Kotrnetzová, Daniela - 
úspěchy 
 

1629)  SMOLA,  Danie l  
Cyklo Klub Kučera by už dostal občanku : známý znojemský cyklistický klub oslavil včera patnáct let 
svého trvání / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 243 
(17.10.2009), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - kluby - Cyklo Klub Kučera Znojmo - 15. výročí - zakladatelé - 
osobnosti - Kučera, Miroslav - členská základna - aktivity 
 

1630)  HOLIŠOVÁ,  Romana 
Orli Znojmo - fotosoupiska - sezona 2009/2010 / Romana Holišová. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 41 
(13.10.2009), s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Orli Znojmo - fotosoupisky - sezony - 2009/2010 
 

1631)  ANDRLE,  Mart in  
Novodobí rytíři pohltili Znojmo : ve Znojmě vznikl tým amerického fotbalu / Martin Andrle. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 253 (30.10.2009), s. 19. 

dtto: 
CHAF. Znojemští rytíři budou hrát sedmičkovou ligu amerického fotbalu. Znojemský týden. 2.11.2009, 
roč. 9, č. 45, s. 14, 16. 
Znojmo (Česko) - sport - americký fotbal - kluby - Knights Znojmo - vznik 
 

1632)  DAK 
Venkovní kluziště bude opět zdarma / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 258 (5.11.2009), s. 3. 

dtto:  
ŠIP. Kluziště bude i letos zdarma. Znojemské listy. 3.11.2009, roč. 18, č. 20, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - sport - bruslení - venkovní - kluziště - bezplatné - provozy 
 

1633)  ANDRLE,  Mart in  
Moravec: K politice i fotbalu doporučuji rybaření / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 258 (5.11.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - osobnosti - fotbalisté - politici - fotbaloví - funkcionáři - Moravec, 
Josef - biografie 



   Znojemsko v tisku 2009 
 

 

217 

 

1634)  AND 
Taekwon-Do slaví jubileum / and. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,        
č. 262 (10.11.2009), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - bojová umění - Taekwon-Do I. T. F. - taekwon-do 
 

1635)  AND 
Taekwon-Do slaví hned dvojité jubileum / and. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 262 (10.11.2009), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - bojová umění - taekwon-do - Taekwon-Do I. T. F. - úspěchy - jubilea 
 

1636)  PO 
Po horolezecké stěně se prošlo přes dva tisíce lidí. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 266 (14.11.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - sport - horolezectví - horolezecké - stěny - výstavba - otevření 
 

1637)  ANDRLE,  Mart in  
Plavci zbrojí. Startuje Velká cena : Velká cena města Znojma v plavání startuje už dnes / Martin Andrle. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 266 (14.11.2009), s. 20. 

dtto: 
ANDRLE, Martin. Doma od sebe čekám naprosté maximum. Rovnost-Znojemský deník. 14.11.2009, roč. 
20, č. 266, s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - závody - Velká cena města Znojma - 42. ročník - osobnosti - plavci - 
Svoboda, Květoslav - přestupy 
 

1638)  HLADÍKOVÁ,  Kateř ina  
Na Velké ceně padlo jedenáct rekordů : deset rekordů závodů a jeden národní rekord padly uplynulý 
víkend při plavecké Velké ceně města Znojma / Kateřina Hladíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 267 (16.11.2009), s. 17. 

dtto: 
HLA. Svoboda překonal český rekord na 200 metrů znak. Rovnost-Znojemský deník. 16.11.2009, roč. 20, 
č. 267, s. 17. 
CHAF. Svoboda na Velké ceně zaplaval národní rekord. Znojemský týden. 16.11.2009, roč. 9, č. 47,        
s. 15, 16. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - závody - Velká cena města Znojma - 42. ročník - rekordy - osobnosti - 
plavci - Svoboda, Květoslav 
 

1639)  CHAF 
Svoboda a Nadarajah byli nejlepší na Velké ceně / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 47 (16.11.2009), s. 1, 16. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - závody - Velká cena města Znojma - 42. ročník - rekordy - osobnosti - 
plavci - Svoboda, Květoslav 
 

1640)  ANDRLE,  Mart in  
Budu do toho šlapat pořád stejně agresivně : znojemský fourcrossový specialista Jan Antoš při 
posledním závodě sezony, který se jel ve Znojmě, utrpěl vážná zranění / Martin Andrle. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 271 (21.11.2009), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - fourcross - Moravská fourcrossová liga - osobnosti - organizátoři - jezdci - 
Antoš, Jan - rozhovory 
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1641)  ANDRLE,  Mart in  
Po čtyřech letech chci plavat finále a skončit v první pětce : znojemský plavec a český reprezentant 
Michal Rubáček na Velké ceně města Brna všem ukázal, že jeho forma stále roste / Martin Andrle. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 273 (24.11.2009), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - úspěchy - Velká cena města 
Brna 
 

1642)  HLADÍKOVÁ,  Kateř ina  
Štolová je jedničkou v ČR i SR : Adriena Štolová nechala za sebou všechny starší žákyně z České i 
Slovenské republiky / Kateřina Hladíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 284 (7.12.2009), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - aerobic - Pohár federací - SK Aerobic Professional - úspěchy - umístění - 
výsledky 
 

1643)  ŠEVČÍK,  Jiř í  
Letos plavu o třídu výš. Snad svou formu dobře prodám : dvaadvacetiletý znojemský plavec Michal 
Rubáček si pochvaluje tréninky ve Vídni, je rád, že nemusel pro turecký šampionát plnit limity a doufá  
ve finálovou účast / Jiří Ševčík. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 285 
(8.12.2009), s. 22. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - rozhovory 
 

1644)  SMOLA,  Danie l  
Skauti se pustili do opravy vodárny / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 291 (15.12.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - vodáctví - vodní skauti - Vodácký oddíl Neptun - vodárny - rekonstrukce - 
využití 
 

1645)  HLADÍKOVÁ,  Kateř ina  
Nám tehdy za vítězství stačily jen diplomy / Kateřina Hladíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 294 (18.12.2009), s. 26. 
Znojmo (Česko) - sport - triatlon - osobnosti - sportovci - Gross, Luděk - rozhovory 
 

1646)  ANDRLE,  Mart in  
Peníze nejsou, triatlonisté odešli : znojemský triatlonový klub před čtyřmi lety zmizel z mapy 
znojemských sportů / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 295 (19.12.2009), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - triatlon - triatlonisté - kluby - skončení - úspěchy - přehledy 
 

1647)  ANDRLE,  Mart in  
Letošní ročník Vánočního běhu je tady / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 298 (23.12.2009), s. 22. 
Znojmo (Česko) - sport - běh - Vánoční běh - 29. ročník 
 

1648)  ANDRLE,  Mart in  
Rekord se otřásl v základech, ale odolal : znojemský rodák Zdeněk Hnilo s přehledem zvítězil               
ve Vánočním běhu a na dosah měl i pokoření traťového rekordu / Martin Andrle. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 299 (28.12.2009), s. 20. 

dtto: 
ANDRLE, Martin. Příští rok se běží v sobotu, tak se to snad podaří. Rovnost-Znojemský deník. 
28.12.2009, roč. 20, č. 299, s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - běh - Vánoční běh - 29. ročník - osobnosti - běžci - Hnilo, Zdeněk 
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1649)  BASTL,  Ladis lav  
Úspěch znojemských vysokoškoláků na běhu 17. listopadu / Ladislav Bastl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, 
č. 48 (1.12.2009), s. 12. 
Znojmo (Česko) - sport - běh - Běh 17. listopadu - osobnosti - běžci - Vajčner, Martin - rozhovory 
 

1650)  TRNKA,  Pave l  
Karel Neuwirth jubiluje / Pavel Trnka. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 48 (1.12.2009), s. 12. 
Znojmo (Česko) - sport - atletika - osobnosti - trenéři - Neuwirth, Karel - jubilea 
 

1651)  JUREČKOVÁ,  Barbora 
Trenér znojemského týmu amerického fotbalu Radim Pařízek: náš tým je nejrychleji se rozvíjející         
v České republice / Barbora Jurečková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 48 (1.12.2009), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - americký fotbal - osobnosti - trenéři - Pařízek, Radim - rozhovory 
 

1652)  BE 
Dětem i dospělým budou sloužit opravená hřiště / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. 4. 

dtto: 
ŠIP. Na sídlišti byla opravena hřiště. Znojemské listy. 17.12.2009, roč. 18, č. 23, s. 2. 
Znojmo (Česko) - sport - dětská - sportovní - hřiště - opravy - rekonstrukce - využití 
 

1653)  SK 
Lezecká stěna ve Znojmě je i pro děti / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. 13. 
Znojmo (Česko) - sport - horolezectví - lezecké - stěny - Husovy sady 
 
 
 

Cestovn í  ruch: 
 
 

1654)  VSM 
Znojmo na veletrhu představí ponocného i šlapací autíčka / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 12 (15.1.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
TREK. Znojmo na veletrhu poprvé ve velkém. Znojemsko. 13.1.2009, roč. 19, č. 2, s. 1. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - akce - programy - veletrhy - Regiontour 2009 - Brno 
(Česko) 
 

1655)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Regiontour 2009: Znojmo je vidět : V Brně začal veletrh cestovního ruchu Go a Regiontour 2009 / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 13 (16.1.2009),         
s. 1, 3. 

dtto: 
JM, CHAF. Znojmo se na Regiontouru letos představí jinak. Znojemský týden. 12.1.2009, roč.9, č.3, s. 9. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - akce - programy - veletrhy - Regiontour 2009 - Brno 
(Česko) 
 

1656)  MM 
Vystavovatelé tvrdí: Regiontour byl úspěšný / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 15 (19.1.2009), s. 3. 
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dtto: 
CHAF, DOMS. Znojmo na Regiontouru bodovalo. Znojemský týden. 19.1.2009, roč. 9, č. 4, s. 1, 9. 
TIK. Největší atrakcí stánku Znojma byli Napoleon s Vivaldim. Znojemsko. 20.1.2009, roč. 19, č. 3, s. 1, 
9, 12. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - akce - programy - veletrhy - Regiontour 2009 - Brno 
(Česko) - shrnutí 
 

1657)  ZNOJEMSKÉ 
Znojemské vinařské lyceum. -- In: Receptář. -- ISSN 1213-8355. -- Roč. 20, č. 2 (1.2.2009), s. 54. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - projekty - Znojemské vinařské lyceum - programy - Agentura Znojemia 
s. r. o. - absolventi - diplomy - Znalec znojemských vín 
 

1658)  ZD 
Okurky zviditelnily Znojmo v Praze / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 7 (9.2.2009), s. 8. 
Znojmo (Česko) - Praha - cestovní ruch - veletrhy - Holiday World 2009 - expozice 
 

1659)  SK 
Město s přívlastkem / sk. -- In: Moderní obec. -- ISSN 1211-0507. -- Roč. 15, č. 3 (.03.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - projekty - Znojmo-město s přívlastkem - veletrhy - města - 
prezentace 
 

1660)  SMO 
Vinobus spojí Znojmo s vinařskými uličkami / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 59 (11.3.2009), s. 3. 

dtto: 
VSM. Vinobusem od sklepa ke sklepu. Mladá fronta dnes. 13.3.2009, roč. 20, č. 61, s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - centrum - vinařské uličky - spojení - vinařské - autobusy - vinobusy - 
projekty - výběrové řízení 
 

1661)  VOJTEK,  Mi lan  
Sní o autobusu, který bude na Znojemsku vozit milovníky vína / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
2119. -- Roč. 19, č. 66 (19.3.2009), s. 12. 

dtto: 
Vinobusem na košt. Týdeník Květy. Č. 12 (2009), s. 4. 
TIK. Putování za vínem vinobusem. Znojemsko. 17.3.2009, roč. 19, č. 11, s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - centrum - vinařské uličky - spojení - vinařské - autobusy - vinobusy - 
projekty - výběrové řízení 
 

1662)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Znojemský ponocný Miroslav Kubák je patriotem, a dokonce dvojnásobným! / Ľuba Peterková. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 19, č. 10 (10.3.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - všeobecnosti a zajímavosti - projekty - osobnosti - ponocní - Kubák, 
Miroslav - rozhovory 
 

1663)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Znojemští turisté slaví devadesátku / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 69 (23.3.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - Klub českých turistů - 90. výročí - založení - 
místopředsedové - Tuna, Karel - rozhovory 
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1664)  VSM 
Znojemští turisté slaví 90 let / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 72 
(26.3.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
JM. Turisté slaví devadesátku. Znojemský týden. 30.3.2009, roč. 9, č. 14, s. 13. 
EIS. Devadesátiny turistického klubu. Znojemsko. 31.3.2009, roč. 19, č. 13, s. 4. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - turisté - Klub českých turistů - 90. výročí 
 

1665)  JM 
Zlatá barva umí vyléčit akné na obličeji / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 13 (23.3.2009), s. 9. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistické - atrakce - živé sochy - osobnosti - Hrbáček, Tomáš - 
Hrbáček, Pavel 
 

1666)  BLAHA,  Jan 
Každý člověk je osobnost aneb portréty zajímavých Znojmáků : umožňuje lidem cestovat a poznávat 
svět: Milena Vančurová / Jan Blaha. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 6 (26.3.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - cestování - cestovní - kanceláře - osobnosti - zakladatelé - Vančurová, 
Milena - životopisy 
 

1667)  SMOLA,  Vojtěch  
Do Podyjí na víno? Jen s holemi / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 98 (27.4.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Podyjí (Česko) - cestovní ruch - akce - Den Znovín  walkingu - Znovín Znojmo, a. s. 
 

1668)  VSM 
Spolek obnoví zašlé trasy okolo Znojma / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 106 (7.5.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
TREK. Znovuobjevené stezky zkrátí cestu k Dyji. Znojemsko. 16.6.2009, roč. 19, č. 24, s. 5. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - stezky - obnovení - Okrašlovací spolek - Klub českých 
turistů 
 

1669)  SK 
Za turistickými zážitky do regionů / sk. -- In: Moderní obec. -- ISSN 1211-0507. -- Roč. 15, č. 5 
(.05.2009), s. 56. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - regionální - turistika - přeshraniční - spolupráce - konference - Vítejte 
u nás - 1. ročník - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - REMO-Agency 
 

1670)  Š 
Ve Znojmě se poprvé chystá konference o cestovním ruchu / š. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 18 
(5.5.2009), s. 6-7. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - přeshraniční - konference - Vítejte u nás - konání - inPuncto - 
Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - pořádání 
 

1671)  ŠIP 
Prohlídky města nabídnou nevšední zážitky / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 10 (22.5.2009),    
s. 3. 

dtto: 
EIS. Díky cílené propagaci jde image Znojma rychle nahoru. Znojemsko. 26.5.2009, roč. 19, č. 21, s. 11. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - cykloturistika - města - prohlídky - průvodci - REMO-
Agency 
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1672)  SMO 
Bravissimo má vavříny ze soutěže Tourpropag / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 129 (4.6.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - Agentura Bravissimo - soutěže - Tourpropag - Písek - účast - ocenění 
 

1673)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Znojmem provází měšťanka Kateřina : průvodci rozšířili prohlídku historického Znojma o návštěvu 
měšťanského domu, hradeb a ochutnávku medoviny / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 138 (15.6.2009), s. 3. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Znojmem provází měšťanka Kateřina z Bučovic se svou komornou. Znojemské 
noviny. 19.6.2009, roč. 7, č. 25, s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - historické - prohlídky - průvodcovské - služby - REMO-Agency 
 

1674)  SMOLA,  Danie l  
Kudy z nudy? Za skřety pod zem : letos otevřená část znojemského podzemí, doplněná o tajemné výjevy, 
vyhrála soutěž o nejatraktivnější turistické lákadlo na serveru agentury CzechTourism Kudy z nudy / 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 142 (19.6.2009), s. 1. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistická - lákadla - Znojemské podzemí - soutěže - 
vítězství - Kudy z nudy - CzechTourism - 1. ročník 
 

1675)  SPA 
Znojmo si lze prohlédnout z kola / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 152 (1.7.2009), s. 3. 

dtto: 
VSM, ČTK. S průvodci na kole i v kostýmech. Mladá fronta dnes. 2.7.2009, roč. 20, č. 153, s. 4, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - cykloturistika - památky - průvodci - cykloprohlídky - 
premiéra - REMO-Agency 
 

1676)  NEJLEPŠÍ  
Nejlepší turistické nabídky v Česku: Znojemské podzemí a muzeum Techmania. -- In: Právo. -- ISSN 
1211-2119. -- Roč. 19, č. 153 (2.7.2009), s. 8, Café. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistická - lákadla - Znojemské podzemí - soutěže - 
vítězství - Kudy z nudy - CzechTourism - 1. ročník 
 

1677)  RYŠAVÝ,  Ivan 
Turisté ve Znojmě nezabloudí / Ivan Ryšavý. -- In: Moderní obec. -- ISSN 1211-0507. -- Roč. 15, č. 7 
(.07.2009), s. 22. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - projekty - přípravy - Orientační a navigační systém Znojma 
- informační - služby - zlepšení 
 

1678)  KRAINER,  Jakub 
Oživlé zlaté sochy jsou otec a syn Hrbáčkovi / Jakub Krainer. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 157 (8.7.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistické - atrakce - živé sochy - osobnosti - Hrbáček, Pavel - 
Hrbáček, Tomáš 
 

1679)  EISENBRUK,  Jiř í  
Trojnásobný úspěch Bravissima / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 25 (23.6.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - agentury - Bravissimo - soutěže - Tourpropag 2009 - Písek - účast - 
ocenění 
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1680)  CHALOUPKOVÁ,  Markéta 
Znojmo a Plzeň: Absolutní vítězové / Markéta Chaloupková. -- In: Veřejná správa. -- ISSN 1213-6581. -- 
Roč. 20, č. 14 (2009), s. 11. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistická - lákadla - soutěže - vítězství - Kudy z nudy - 
CzechTourism - 1. ročník 
 

1681)  VSM 
Po Znojmě i okolí na elektrokole / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 164 
(16.7.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Znojmo nabízí půjčení elektrokol. Rovnost-Znojemský deník. 16.7.2009, roč. 20,  
č. 164, s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - elektrokola - půjčovny - Cyklo Klub Kučera Znojmo - rarity 
 

1682)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Tajuplné podzemí láká turisty : znojemským turistickým lákadlem je tajuplné podzemí / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 172 (25.7.2009), s. 3. 

dtto: 
DUŠ. Tajemné podzemí zvítězilo v prestižní soutěži. Znojemské listy. 2.7.2009, roč. 18, č. 13, s. 1. MD, 
DŠ. Tajemné podzemí zvítězilo v prestižní soutěži. Znojemský týden. 13.7.2009, roč. 9, č. 29, 
 s. 13. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turisté - lákadla - Znojemské podzemí - prohlídkové okruhy - novinky - 
soutěže - Kudy z nudy - CzechTourism 
 

1683)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Znojmo otevřelo první půjčovnu elektrokol v tuzemsku / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 29 (17.7.2009), s. 2. 

dtto: 
E. Elektrokolo zdolá i Tremperk. Znojemsko. 21.7.2009, roč. 19, č. 29, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - elektrokola - půjčovny - Cyklo Klub Kučera Znojmo – rarity 
 

1684)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Rivolová: Historické šaty nosím moc ráda / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 183 (7.8.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - historické - prohlídky - průvodcovské - služby - REMO-Agency - 
osobnosti - průvodkyně - Rivolová, Kristýna 
 

1685)  RZ 
Vzpomínka na Karla Zobala / rz, eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 34 (25.8.2009), s. 6. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Zakladatel klubu turistů by oslavil 125 let. Rovnost-Znojemský deník. 28.8.2009, 
roč. 20, č. 201, s. 3. 
JM. Turisti odkryli desku Zobalovi. Znojemský týden. 31.8.2009, roč. 9, č. 36, s. 8. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - turisté - Klub českých turistů- 90. výročí - osobnosti - 
zakladatelé - Zobal, Karel - biografie 
 

1686)  ŠIP 
Pamětní deska připomíná velikána znojemské turistiky / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 16 
(10.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - turisté - Klub českých turistů - 90. výročí - osobnosti - 
zakladatelé - Zobal, Karel - pamětní - desky - odhalení 
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1687)  MM 
Zastupitelé schválili spolupráci s Retzem / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 218 (17.9.2009), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Retz (Rakousko) - cestovní ruch - informační centra - informační - pracovníci - 
vzdělávání - přeshraniční - spolupráce 
 

1688)  BE 
První nové rozcestníky už ukazují kudy kam / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 42 (12.10.2009), s. 4. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - orientační - systémy - rozcestníky - instalace - dotace - 
žádosti 
 

1689)   VSM 
Znojemští mohou na advent cestovat zdarma do Retzu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 258 (5.11.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Retz (Rakousko) - cestovní ruch - turistika - společné - projekty - Twin city Retz-
Znojmo - bezplatné - cestování 
 

1690)  ZL 
Znojmo, ul. Pražská : při poznávání města ji neminete / zl. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 7, č. 47 (20.11.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - procházky - ulice - Pražská ul. - Pražská brána - Horní brána 
 

1691)  BE 
Balík: Spolupráce s Rakušany vznikla spontánně / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 48 (23.11.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - Retz (Rakousko) - cestovní ruch - přeshraniční - spolupráce - vyznamenání - udělení - 
Balík, Pavel - rozhovory 
 

1692)  ZL 
Znojmo, ul. Velká Michalská : příjemná procházka na Divišovo náměstí / zl. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 50 (11.12.2009), s. 5. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - procházky - ulice - Velká Michalská ul. - Divišovo náměstí 
 

1693)  ČERNÝ,  Ivan 
Znojmo - město s přívlastkem / Ivan Černý. -- In: Sondy Revue. -- ISSN 1213-5038. -- Roč. 20 (2010), 
č. 16, s. 28. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistické - zajímavosti - vinařské - akce - Loucký klášter - Višňové 
(Česko) - Adámkovo vinařství, s.r.o. 
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ZNOJMO –  MÍSTNÍ  ČÁSTI  
 
 
 

Zno jmo –  Hrad iš tě: 
 
 

1694)  VACULOVÁ,  He lena 
Matka Vojtěcha má blízko k blahořečení / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 68 (21.3.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - církev - řády - boromejky - osobnosti - Hasmandová, Antonie - 
Matka Vojtěcha - blahořečení 
 

1695)  MOŠTĚK,  Mart in  
Spolek a park plánují stezku z Hradiště : novou cestu pro turisty po hradišťských terasách navrhl 
znojemský Okrašlovací spolek / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 82 (7.4.2009), s. 3. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - hradišťské terasy - stezky - vybudování - 
Správa Národního parku Podyjí - Okrašlovací spolek 
 

1696)  VSM 
S přístrojem pátrají po pohřebišti / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,        
č. 105 (6.5.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické - výzkumy - přístroje - 
magnetometry - využití 
 

1697)  MOŠTĚK,  Mart in  
Výzkumu na Hradišti pomůže technika : na čtyřiadvacátou sezonu se chystají archeologové na Hradišti / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 108 (11.5.2009), s. 3. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - výzkumy - pohřebiště - 
laboratoře - zařízení 
 

1698)  SMOLA,  Danie l  
Most na Hradiště se naposledy zcela uzavře / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 113 (16.5.2009), s. 3. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - mosty - uzavření - rekonstrukce - dokončení 
 

1699)  ŠIP 
Gránické údolí má novou dominantu / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 11 (4.6.2009), s. 1. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - Gránický potok - stavebnictví - mosty - výstavba - dokončení - 
zprovoznění - dominanty 
 

1700)  MM 
Domov pro matky v tísni dostal cenu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 143 (20.6.2009), s. 3. 

dtto: 
BE. Cenu kvality získal Domov pro matky v tísni Znojmo. Znojemský týden. 22.6.2009, roč. 9, č. 26, s. 5. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - sociální péče - matky s dětmi - Domov pro matky v tísni - ocenění - 
Cena kvality - Oblastní charita Znojmo 
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1701)  MOŠTĚK,  Mart in  
Ukážeme tváře velkomoravských předků / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 151 (30.6.2009), s. 3. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - výzkumy - vykopávky - 
osobnosti - Klíma, Bohuslav - rozhovory 
 

1702)  JAK 
Hradišťská lípa je ve finále Stromu roku / jak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 152 (1.7.2009), s. 3. 

dtto: 
HUM. Stane se lípa stromem roku? Mladá fronta dnes. 30.7.2009, roč. 20, č. 176, s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - příroda - stromy - lípy - soutěže - Strom roku 2009 - hlasování 
 

1703)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kostry z Hradiště čeká analýza DNA : badatelé odkrývají desítky velkomoravských hrobů / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 173 (27.7.2009), s. 3. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - Velká Morava - hroby - odkrývání - nálezy - 
osobnosti - archeologové - Klíma, Bohuslav 
 

1704)  JM 
S archeology letos poprvé spolupracují genetici a biologové / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 32 (3.8.2009), s. 13. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - výzkumy - genetikové - biologové - spolupráce 
 

1705)  MIV 
Příbuzenství se starým Slovanem? Antropologové to poznají / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 19, č. 181 (5.8.2009), s. 4. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - výzkumy - nálezy - hroby 
 

1706)  VOJTEK,  Mi lan  
Archeologové jsou v Hradišti spokojeni / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19,        
č. 190 (15.8.2009), s. 21. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Hradiště v 9. století: pěstitelé vína i vrazi. Rovnost-Znojemský deník. 15.8.2009, roč. 
20, č. 190, s. 1. 
Znojmo - Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - výzkumy - nálezy - hroby - odkrývání - 
sezony - skončení 
 

1707)  JM 
Dovolená v klášteře: Od letošního roku i na Hradišti / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 34 (17.8.2009), s. 13. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - historické - památky - kláštery - Hradiště (Znojmo, Česko) - 
prostory - veřejnost - otevření - Institut pro křesťanskou kulturu - členové - Balíková, Eva – rozhovory 
 

1708)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Eliášku napadl vandal, Orlí hnízdo se rozpadá : dvě z nejatraktivnějších vyhlídek ve Znojmě dosud 
zůstávají stranou zájmu představitelů organizací i města / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 193 (19.8.2009), s. 3. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - historické - památky - vyhlídky - Kaple sv. Eliáše - Orlí hnízdo - 
vandalové - poškození 
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1709)  EISENBRUK,  Jiř í  
Nové vědecké metody pomáhají archeologům na Hradišti / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, 
č. 34 (25.8.2009), s. 5. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - výzkumy - sezony - 
archeologové - Klíma, Bohuslav 
 

1710)  VOJTEK,  Mi lan  
Staří Slované z Hradiště popíjeli šlechtěná vína : archeologové posunuli počátek vinařství na Znojemsku 
o staletí, přesvědčily je nálezy z několika hrobů / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
19, č. 201 (28.8.2009), s. 10. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - nálezy - hrozny - vinařství - 
počátky - historie 
 

1711)  MOŠTĚK,  Mart in  
Experti uzavřeli sezonu vykopávek : badatelé dokončili hlavní část letošního výzkumu na Hradišti / 
Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 37 (11.9.2009), s. 1. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - vykopávky - výzkumy - sezona 
- ukončení 
 

1712)  BE 
Archeologové bádají na Hradišti už šedesát let / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 38 (14.9.2009), s. 13. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - výzkumy - historie - 
současnost 
 

1713)  EISENBRUK,  Jiř í  
Eva Vaníčková vrací mrtvým jejich tváře / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 36 (8.9.2009), 
s. 12. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - průzkumy - hroby - kostry - 
podoby - rekonstrukce - Vaníčková, Eva 
 

1714)  DAK 
Pohřebiště bude kulturní památkou / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 233 (6.10.2009), s. 3. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - průzkumy - nálezy - 
pohřebiště - kulturní - památky - prohlášení 
 

1715)  VSM 
Dostane lípa ze Znojma ocenění? / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 234 
(7.10.2009), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
JM. Lípa Samaritánka už má tisícovku hlasů. Znojemský týden. 21.9.2009, roč. 9, č. 39, s. 4. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - příroda - stromy - lípy - soutěže - Strom roku 2009 - hlasování 
 

1716)  VSM 
Lípa z Hradiště skončila pátá jako Strom roku / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 248 (23.10.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
SMO. Strom roku: Lípa Samaritánka je pátá. Rovnost-Znojemský deník. 23.10.2009, roč. 20, č. 248,     
s. 3. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - příroda - stromy - lípy - soutěže - Strom roku 2009 - hlasování - 
ukončení - výsledky 
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1717)  MOŠTĚK,  Mart in  
Z opuštěných klášterů ožilo jen Hradiště : z nevyužitých klášterů letos ožil jen jeden / Martin Moštěk. -
- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 249 (24.10.2009), s. 3., 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - historické - památky - kláštery - Loucký klášter (Znojmo, Česko) - 
prodej - zájemci - investoři - jednání 
 

1718)  EIS 
Archeologové na Hradišti letos skončili / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 42 (20.10.2009), s. 5. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - vykopávky - výzkumy - sezona 
- ukončení 
 

1719)  JM 
Lípa Samaritánka je pátá / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 45 (2.11.2009), s. 4. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - příroda - stromy - lípy - soutěže - Strom roku 2009 - hlasování - 
ukončení - výsledky 
 

1720)  REITEROVÁ,  Lenka 
Lípa Samaritánka je pátá / Lenka Reiterová, Markéta Frindová-Jelínková. -- In: Podyjské listí : 
Informační zpravodaj Národního parku Podyjí. -- Roč. 10, č. 3 (2009), s. 6-7. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - příroda - stromy - lípy - soutěže - Strom roku 2009 - výsledky - 
Brzkovská, Alžběta - rozhovory 
 

1721)  JM 
Na Hradišti je nová kaplička / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. 5. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - historické - památky - kapličky - Kaplička Panny Marie Bolestné - 
rekonstrukce 
 
 
 

Zno jmo –  Kasárna: 
 
 

1722)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Cesta v Kasárnách ničí domy i lidi : silničáři provizorně opravili silnici v městské části Kasárna, která je 
dlouhodobě v havarijním stavu / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 70 (24.3.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
JM. V Kasárnách vadí hrozná silnice. Znojemský týden. 30.3.2009, roč. 9, č. 14, s. 1, 2. 
Znojmo-Kasárna (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - silnice - havarijní stav - Ředitelství silnic a dálnic 
- provizorní - opravy 
 

1723)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Dopravu v Kasárnách zpomalí radar : rychle projíždějící auta Kasárnami bude brzy krotit speciální radar 
/ Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 103 (4.5.2009), 
s. 3. 

dtto: 
JM. V Kasárnách bude na řidiče číhat radar. Znojemský týden. 11.5.2009, roč. 9, č. 20, s. 3. 
Znojmo-Kasárna (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - radary - instalace - provoz - zpomalení 
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1724)  JM 
Semafor snižuje rychlost / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 36 (31.8.2009), s. 2. 

dtto: 
ŠIP. Řidiče usměrňuje speciální radar. Znojemské listy. 10.9.2009, roč. 18, č. 16, s. 1. 
Znojmo-Kasárna (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - semafory - rychlost - snižování - Ředitelství silnic 
a dálnic 
 

1725)  JM 
Řidiči semafor respektovali / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 45 (2.11.2009), s. 4. 
Znojmo-Kasárna (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - semafory - rychlost - snižování - Ředitelství silnic 
a dálnic 
 
 
 

Zno jmo –  Kon i ce: 
 
 

1726)  JURMANOVÁ,  Eva 
Stoleté výročí farního kostela sv. Jakuba v Konicích / Eva Jurmanová. -- In: Podyjské listí : Informační 
zpravodaj Národního parku Podyjí. -- Roč. 10, č. 2 (2009), s. 7. 
Znojmo-Konice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Jakuba - 100. výročí - výstavba - oslavy 
 

1727)  JURMANOVÁ,  Eva 
Obnovená poklona v Konicích / Eva Jurmanová. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj Národního 
parku Podyjí. -- Roč. 10, č. 2 (2009), s. 7. 
Znojmo-Konice (Znojmo, Česko) - historické - církevní - památky - poklony - rekonstrukce 
 

1728)  DŘEVOJAN, Zbyšek 
Konice u Znojma a soužití dvou etnik / Zbyšek Dřevojan. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 40 (29.9.2009), s. 13. 
Znojmo-Konice (Znojmo, Česko) - dějiny - vývoj - česko-německé - vztahy - historie 
 
 
 

Zno jmo –  Mramot ice: 
 
 

1729)  DAK 
V Mramoticích má vyrůst elektrárna / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 256 (3.11.2009), s. 3. 
Znojmo-Mramotice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - fotovoltaické - elektrárny - výstavba - Signo 
solar 
 
 
 

Zno jmo –  Načerat ice: 
 
 

1730)  PL 
V načeratické knihovně / pl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 41 (13.10.2009), s. 4. 
Znojmo-Načeratice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - akce - setkání - Znovoz 
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Zno jmo –  Oblekov ice: 
 
 

1731)  EISENBRUK,  Jiř í  
V Česku jsou silnější staré vazby než nový výrobek : na návštěvě firmy ERKA METALTEC v Oblekovicích 
/ Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 48 (1.12.2009), s. 2. 
Znojmo-Oblekovice (Znojmo, Česko) - průmysl - podniky - Erka Metaltec - provozy - představení 
 
 
 

Zno jmo –  Pop ice: 
 
 

1732)  VESELÝ,  Josef 
Příběh Charlese Sealsfielda z Popic / Josef Veselý. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 124 
(29.5.2009), s. 4, Víkend. 
Znojmo-Popice (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Sealsfield, Charles, 
1793-1864 - Postl, Karl Anton, 1793-1864 - Postl, Karel Antonín - biografie 
 

1733)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 50 (15.12.2009), s. 11. 
Znojmo-Popice (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - historie - současnost - fotografie 
 
 
 

Zno jmo –  Př ímět ice: 
 
 

1734)  SMOLA,  Vojtěch  
Opraví staré paneláky : sídliště v Příměticích u Znojma se za šest let kompletně změní / Vojtěch Smola. 
-- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 6 (8.1.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - sídliště - vybavenost - opravy - rozšíření - paneláky - 
rekonstukce 
 

1735)  SMOLA,  Vojtěch  
Jak lze na zamrzlém rybníku ulovit pstruhy / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 9 (12.01.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - Vitoušův rybník - pstruzi - legální - lov na dírky 
 

1736)  MOŠTĚK,  Mart in  
V Příměticích bude bazén i pro mimina : bazén se slanou vodou postaví za evropské peníze škola              
v Příměticích / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 36 
(12.2.2009), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. V Příměticích bude slané koupání. Mladá fronta dnes. 18.2.2009, roč. 20, č. 41, s. 2, 
Jižní Morava. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - sport - plavání - bazény - slaná voda - ZŠ Přímětice - projekty - 
výstavba 
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1737)  ŠIP 
Příprava označení ulic v Příměticích pokračuje / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 2 (29.1.2009), 
s. 2. 

dtto: 
VSM. Pro občanky mohou chodit i do hasičárny. Mladá fronta dnes. 14.2.2009, roč. 20, č. 38, s. 1, Jižní 
Morava. 
VSM. Desítky lidí začaly chodit pro občanky do hasičárny. Mladá fronta dnes. 20.2.2009, roč. 20, č. 43, 
s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - ulice - názvy - přidělení - občané - 
dokumenty - výměna - Městský úřad Znojmo - přípravy 
 

1738)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
V Příměticích začala výměna občanských průkazů / Sylva Pavlačková. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 43 (20.2.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. V Příměticích začíná výměna občanských průkazů. Znojemský týden. 16.2.2009, roč. 9, č. 8,  s. 3. 
CHAF. V Příměticích začala výměna občanek. Znojemský týden. 23.2.2009, roč. 9, č. 9, s. 2. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - ulice - názvy - přidělení - občané - 
dokumenty - výměna 
 

1739)  ŠIP 
V Příměticích vyroste bazén se slanou vodou / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 4 (26.2.2009),   
s. 1. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - sport - plavání - bazény - slaná voda - ZŠ Přímětice - projekty – 
výstavba 
 

1740)  MOŠTĚK,  Mart in  
Přímětice získají miliony na obnovu : sto milionů korun bude stát úprava přímětického sídliště a zateplení 
jeho třiceti paneláků / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 81 (6.4.2009), s. 1. 

dtto: 
RZ. Znojmo za sto milionů opraví Přímětice. Znojemsko. 7.4.2009, roč. 19, č. 14, s. 1. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - sídliště - vybavenost - opravy - rozšíření - paneláky - 
rekonstrukce 
 

1741)  VSM 
100 milionů změní staré sídliště / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 82 
(7.4.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - bydlení - sídliště - regenerace - projekty - dotace 
 

1742)  NOVÁK,  Jan A.  
Prokop Diviš: stroj proti bleskům / Jan A. Novák. -- In: Víkend. -- Č. 15 (10.4.2009), s. 28. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - osobnosti - vynálezci - Diviš, Prokop, 1698-1765 - Divíšek, Václav - 
vynálezy - bleskosvody - biografie 
 

1743)  VOJTEK,  Mi lan  
Unie přispěla na proměnu sídliště / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 106 
(7.5.2009), s. 10. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - sídliště - obnova - financování - dotace - Evropská 
unie - Integrovaný plán rozvoje města - Městský úřad Znojmo - SBD Znojmo 
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1744)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Ulice v Příměticích dostanou brzy označení / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 111 (14.5.2009), s. 3. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - ulice - nové - názvy - označení - 
přípravy 
 

1745)  ŠIP 
Do Přímětic půjdou miliony z evropských fondů : více než stomilionová dotace změní sídliště / šip. -- In: 
Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 7 (9.4.2009), s. 1. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - sídliště - revitalizace - dotace - paneláky - 
rekonstrukce - Evropské fondy 
 

1746)  MM 
Znovín otevře Křížový sklep v Příměticích / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 130 (5.6.2009), s. 3. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vinné - sklepy - Křížový sklep Přímětice - den 
otevřených dveří - Znovín Znojmo, a. s. - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1747)  SMOLA,  Vojtěch  
Víno připomíná objev bleskosvodu : před 255 lety Prokop Diviš poprvé testoval svůj vynález / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 137 (13.6.2009), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - kněží - vynálezci - Diviš, Prokop, 1698-1765 - 
vynálezy - bleskosvody - 255. výročí - Znovín Znojmo, a. s. - víno - speciální - kolekce 
 

1748)  BLAHA,  Jan 
Přímětická mateřinka slaví třicítku / Jan Blaha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 26 (22.6.2009), s. 13. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - školství - mateřské - školy –MŠ Přímětice - 30. výročí - založení - 
historie 
 

1749)  BE 
Popolanský: Prokop Diviš fascinuje mě i svět / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 27 (29.6.2009), s. 4. 

pokračování: 
 7.7.2009, roč. 9, č. 28, s. 4. 
13.7.2009, roč. 9, č. 29, s. 4. 
20.7.2009, roč. 9, č. 30, s. 4. 
27.7.2009, roč. 9, č. 31, s. 4. 
Přímětice (Znojmo, Česko) - průmysl - vynálezy - osobnosti - vynálezci - Diviš, Prokop, 1698-1765 - 
Popolanský, František - rozhovory 
 

1750)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Výstavba krytého bazénu začala / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 186 (11.8.2009), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. V Příměticích roste nový bazén. Znojemské listy. 27.8.2009, roč. 18, č. 15, s. 1. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - sport - plavání - bazény - slaná voda - ZŠ Přímětice - výstavba - 
zahájení 
 

1751)  AJA 
Škola získá bazén se slanou vodou / aja. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 188 
(13.8.2009), s. 4, Jižní Morava. 
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dtto: 
JM. V Příměticích bude kus moře. Znojemský týden. 17.8.2009, roč. 9, č. 34, s. 4. 
EIS. Nový bazén se slanou vodou pro Přímětice. Znojemsko. 18.8.2009, roč. 19, č. 33, s. 4. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - sport - plavání - bazény - slaná voda - ZŠ Přímětice - výstavba - 
zahájení 
 

1752)  OR 
Regenerace sídliště Přímětice startuje / or. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 18, č. 15 (27.8.2009), s. 1, 2. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - sídliště - revitalizace - regenerace - paneláky - 
rekonstrukce - dotace - Evropské fondy 
 

1753)  SMOLA,  Vojtěch  
Čtvrť čeká změna : s podporou fondů z Evropské unie se ve Znojmě chystá zásadní proměna tamního 
sídliště Přímětice / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 206 
(3.9.2009), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - bydlení - sídliště - proměny - regenerace - financování - fondy EU 
 

1754)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Mokřady u sídliště ohrožuje výstavba : ohrožení i chránění živočichové u rybníčků nedaleko sídliště 
Přímětice jsou ohroženi výstavbou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 219 (18.9.2009), s. 3. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - příroda - mokřady - výstavba - vzácní - živočichové - ohrožení 
 

1755)  JM 
O plochy v Krystal parku je zřejmě malý zájem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 39 (21.9.2009), s. 2. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - průmysl - průmyslové - zóny - Krystal park - podnikatelé - nezájem 
 

1756)  PEŠKA,  Lukáš 
Prokop Diviš - fyzik v kněžské sutaně / Lukáš Peška. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19,   č. 270 
(20.11.2009), s. 9, Víkend. 
Znojmo-Přímětice (Česko) - osobnosti - vynálezci - Diviš, Prokop, 1698-1765 - Divíšek, Václav - biografie 
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OBCE  ZNOJEMSKÉHO REGIONU 
 
 
 

Bant ice: 
 
 

1757)  MM 
Bantice mají zbrusu nový rybník / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 171 (24.7.2009), s. 3. 
obce - Bantice (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - vybudování - financování - dotace - Evropská unie 
 

1758)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Bantičtí mají nový rybník / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 36 
(4.9.2009), s. 1. 
obce - Bantice (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - vybudování - finance - dotace - Evropská unie 
 

1759)  CHODĚROVÁ,  Monika  
V Banticích běsní čerti už od začátku měsíce / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 282 (4.12.2009), s. 3. 
obce - Bantice (Znojmo, Česko) - kultura - mikulášské - slavnosti - programy - masky - průvody 
 
 
 

Běhařov i ce: 
 
 

1760)  MM 
Obec žádá o titul městyse / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 44 
(21.2.2009), s. 3. 

dtto: 
BE. Běhařovičtí chtějí být městysem. Znojemský týden. 2.3.2009, roč. 9, č. 10, s. 4. 
obce - Běhařovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - městys - žádosti 
 

1761)  EIS 
Běhařovice postaví z dotace vlastní sběrný dvůr / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 9 (3.3.2009), s. 5. 
obce - Běhařovice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - skládky - sběrné dvory - výstavba - dotace 
 

1762)  MOŠTĚK,  Mart in  
Běhařovice jsou městys, chystají oslavu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 159 (10.7.2009), s. 3. 

dtto: 
TREK. Běhařovice budou slavit: jsou městysem. Znojemsko. 14.7.2009, roč. 19, č. 28, s. 4. 
obce - Běhařovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - městys - povýšení - oslavy 
 

1763)  SK 
V Běhařovicích a Ratišovicích rekultivují skládky / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 31 (27.7.2009), s. 4 
obce - Běhařovice (Znojmo, Česko) - Ratišovice - životní prostředí - skládky - rekultivace 
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1764)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Jmenovací listinu předá Ferdinand I. / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 202 (29.8.2009), s. 3. 

dtto: 
DAR. Běhařovice slavily, jsou zase městysem. Rovnost-Znojemský deník. 31.8.2009, roč. 20, č. 203, s. 3. 
SK. Běhařovice oslavilynavrácení titulu městys. Znojemský týden. 31.8.2009, roč. 9, č. 36, s. 9. 
obce - Běhařovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - městys - povýšení - oslavy 
 
 
 

Bí to v: 
 
 

1765)  VSM 
První rozhledna na Znojemsku stojí / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 14 
(17.1.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
CHAF. Rozhledna u Bítova už stojí. Znojemský týden. 23.3.2009, roč. 9, č. 13, s. 3. 
NOVÁK, Pavel Kryštof. Rumburak si nasadil čepici. Znojemsko. 24.3.2009, roč. 19, č. 12, s. 1. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - atrakce - rozhledny - Rumburak - dokončení 
 

1766)  KŘEMEČEK,  Ivan 
Bítov nad vodou / Ivan Křemeček. -- In: Cykloturistika. -- Roč. 15, č. Speciál (11.3.2009), s. 25. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - Státní hrad Bítov (Znojmo, Česko) 
 

1767)  SMOLA,  Danie l  
Znojemsko má první rozhlednu. Je v Bítově : nad Bítovskem se tyčí nová a v regionu zatím výjimečná 
dominanta / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 66 
(19.3.2009), s. 3. 

dtto: 
MIV. Od Bítova až do Alp. Právo. 25.3.2009, roč. 19, č. 71, s. 13. 
SMOLA, Daniel. Znojemsko má první rozhlednu. Rumburaka u Bítova. Znojemské noviny. 20.3.2009, roč. 
6, č. 12, s. 1, 7. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - atrakce - rozhledny - Rumburak - stavby - dokončení 
 

1768)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Madona, turecké handžáry anebo pás cudnosti budou k vidění na hradě Bítov / Pavel Kryštof Novák. -- 
In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 15 (15.4.2009), s. 9. 

dtto: 
JM. Památky lákají na novinky. Znojemský týden. 27.4.2009, roč. 9, č. 18, s. 4. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - Státní hrad Bítov (Znojmo, Česko) - 
osobnosti - kasteláni - Binder, Jan - rozhovory - novinky 
 

1769)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 16(21.4.2009), s. 11. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - dějiny - 13. stol. - historické - památky - hrady - Státní hrad Bítov 
(Znojmo, Česko) - první zmínka - historie - fotografie 
 

1770)  SMOLA,  Danie l  
Na zřícenině Cornštejn zpřístupní i podzemí : o podzemí, hradební ochoz či dělostřeleckou baštu hodlá 
Jihomoravské muzeum rozšířit prohlídkovou trasu na Cornštejně / Daniel Smola, Martin Moštěk. -- In: 
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Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 20, č. 123 (28.5.2009), s. 3. obce - Bítov 
(Znojmo, Česko) - historické - památky - zříceniny - Cornštejn (Znojmo, Česko) - prohlídkové - trasy - 
rozšíření - podzemí - zpřístupnění - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1771)  SMOLA,  Danie l  
V Bítově budují nový parčík a silnice / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 124 (29.5.2009), s. 3. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - stavebnictví - revitalizace - parky - silnice - dotace - Evropská unie 
 

1772)  SMOLA,  Danie l  
Bítov vystavuje unikátní zbroje : jedinečnou přilbici z roku 1340 či drátěnou košili mohou lidé vidět      
na mimořádné výstavě Chladná krása plátové zbroje / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 143 (20.6.2009), s. 1. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Hrbatý: Cena zbroje závisela i na jménu platnéře, který ji vyrobil. Rovnost-Znojemský 
deník. 20.6.2009, roč. 20, č. 143, s. 3. 
CHAF. Na Bítově představují chladnou krásu. Znojemský týden. 22.6.2009, roč. 9, č. 26, s. 1. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - Státní hrad Bítov (Znojmo, Česko) - 
platové - zbrojení - výstavba - zahájení 
 

1773)  SMOLA,  Danie l  
Rozhledna otevřela / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,    
č. 156 (7.7.2009), s. 1. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - atrakce - rozhledny -Rumburak - otevření 
 

1774)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Madona se vrátila na Bítov / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 25 (23.6.2009), s. 5. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - Státní hrad Bítov (Znojmo, Česko) - 
madony - restaurování - dokončení 
 

1775)  MOŠTĚK,  Mart in  
Na Kopaninkách vyroste nový kemp : zbrusu nový kemp by mohl do tří let vzniknout u vranovské 
přehrady u osady Kopaninky / Martin Moštěk, Jakub Krainer. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 164 (16.7.2009), s. 1, 3. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - Vranovská přehrada - osady - Kopaninky - 
kempy - vznik - přípravy 
 

1776)  JM 
Cornštejn ukáže podzemí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 28 (7.7.2009), s. 5. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - zříceniny - Cornštejn (Znojmo, Česko) - 
prohlídkové - trasy - rozšíření - podzemí - zpřístupnění - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, 
Česko) 
 

1777)  CHAF 
V Bítovském Tatra muzeu obměnily exponáty / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 29 (13.7.2009), s. 8. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - kultura - muzea - Tatra muzeum Bítov - výstavy - novinky 
 

1778)  MCH 
Na zřícenině chystají šermířský program / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 176 (30.7.2009), s. 3. 
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obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - zříceniny - Cornštejn(Znojmo, Česko) - historické 
- programy 
 

1779)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Bítovští dobrovolní hasiči stárnou, nemá je kdo nahradit / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 252 (29.10.2009), s. 4. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů Bítov - členská základna - 
činnost 
 
 
 

Bl í žkov ice: 
 
 

1780)  AJ 
Blížkovice 12 700 Kč / AJ. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 26 (30.6.2009), s. 1, 13. 
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - 660. výročí - založení obce - vstupné 
- charitativní - pomoc 
 

1781)  JANÍČKOVÁ,  A lžběta 
Blížkovice oslavily 660 let / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 28 (14.7.2009), s. 3. 
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - 660. výročí - založení obce - oslavy 
 

1782)  SMO 
Blížkovičtí přichystali třídenní posvícení / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 202 (29.8.2009), s. 3. 
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - kultura - folklor - posvícení - Blížkovické posvícení - programy 
 

1783)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Hasiči z Blížkovic mají světovou raritu / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 258 (5.11.2009), s. 4. 
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - služby - hasiči – Sbor dobrovolných hasičů Blížkovice - historie - současnost 
 
 
 

Bohut ice : 
 
 

1784)  TIK 
Bohutice s osmitunovou kostelní špičkou / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 3 (20.1.2009), s. 1. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - Kostel Nanebevzetí Panny Marie - věže - 
rekonstrukce - opravy - dokončení 
 

1785)  MAŠA,  Frant išek 
František Sušil (1804-1868) / František Maša. -- In: Bohutický zpravodaj. -- (2009), č. 1, s. 4-5. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - kaplani - spisovatelé - Sušil, František, 1804-1868 
- životopisy 
 

1786)  RODA,  Jan 
Bohumil Bek 1879-1951 / Jan Roda. -- In: Bohutický zpravodaj. -- (2009), č. 1, s. 5-6. 
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obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - kultura - umění - řezbářství - restaurátorství - Křížová cesta - 
osobnosti - řezbáři - restaurátoři - Bek, Bohumil - biografie 
 

1787)  DOMS 
Demolice v Bohuticích uvolní pozemky pro stavbu domů / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 18 (27.4.2009), s. 13. 

dtto: 
MASK. Demolice uvolní pozemky pro novou výstavbu. Zrcadlo. 1.5.2009, roč. 8, č. 9, s. 2. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - zemědělská - družstva - demolice - bytová - výstavba 
 

1788)  STULÍROVÁ,  Markéta 
Bohutické slavnosti: křížová cesta i košt vín / Markéta Stulírová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 102 (2.5.2009), s. 22. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Bohutické slavnosti - programy - víno - košty - 
křížová cesta 
 

1789)  DAK 
Bohutičtí hledají restaurátory soch / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 103 (4.5.2009), s. 3. 

dtto: 
MASK. Bohutice dostaly peníze na sochy. Znojemský týden. 4.5.2009, roč. 9, č. 19, s. 5. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - historické - památky - sochy - křížová cesta - opravy - restaurování - 
výběrové řízení 
 

1790)  MM 
Bohutičtí hasiči oslaví jubileum / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 107 (9.5.2009), s. 3. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - služby - dobrovolní - hasiči - Sdružení dobrovolných hasičů Bohutice 
- 110. výročí - oslavy 
 

1791)  ADAMEC,  Miros lav  
Počátky včelaření "u Adamců v Bohuticích" / Miroslav Adamec, František Maša. -- In: Bohutický 
zpravodaj. -- (2009), č. 2, s. 3-4. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - zemědělství - včelařství - osobnosti - včelaři - Adamec, Ferdinand - 
Adamec, Karel - včelaření – historie 
 

1792)  ŽÁK,  Martin  
Veteran Rallye - Bohutice 2009 / Martin Žák. -- In: Bohutický zpravodaj. -- (2009), č. 2, s. 12-14. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - sport - automobilismus - Veteran Ralley - historická - vozidla -         
8. ročník 
 

1793)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Fuka: Špatný stav soch mě nemile překvapil / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 172 (25.7.2009), s. 3. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - kultura - umění - sochy - křížová cesta - restaurování - Fuka, Jaroslav 
 

1794)  AJ 
Bohutice: Meruňky se oranžově usmívaly / AJ. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 30 (28.7.2009), s. 11. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Meruňkovice roku 2009 - vzorky - pálenky - 
soutěže 
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1795)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Bohutičtí už potřetí oslaví podzim : už potřetí se o víkendu v areálu bohutického zámku uskuteční 
Podzimní bohutické slavnosti / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 20, č. 231 (3.10.2009), s. 3. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Podzimní bohutické slavnosti - 3. ročník - 
programy - novinky 
 

1796)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Bohutice: Podzimní slavnosti lákaly na zabijačku : zámek v Bohuticích žil v sobotu už třetími podzimními 
slavnostmi / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 232 
(5.10.2009), s. 3. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Podzimní bohutické slavnosti - 3. ročník - 
programy - shrnutí 
 

1797)  MAŠA,  Frant išek 
Včelaření v Bohuticích / František Maša. -- In: Bohutický zpravodaj. -- (2009), č. 3, s. 10-11. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - zemědělství - včelařství - včelaření - včelařské - spolky - založení - 
historie 
 

1798)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Zbývá opravit patnáct cedrových soch : koncem listopadu opustili restaurátoři bohutický zámek / obce. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 285 (8.12.2009), s. 3. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - sochy - křížová cesta - restaurování 
 

1799)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
O okolí Bohutic se starají živé sekačky : v Bohuticích pečují o zelené plochy ovce a kozy / Sylva 
Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 50 (11.12.2009), s. 1. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - ekologie - zeleň - údržba - pastviny - pastva - ovce 
- kozy 
 
 
 

Bo janov ice: 
 
 

1800)  SK 
Fotovoltaická elektrárna v Bojanovicích se rozšiřuje / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 49 (30.11.2009), s. 5. 
obce - Bojanovice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - sluneční - fotovoltaické - elektrárny - provoz - 
rozšíření - FK Dřevěné lišty, spol. s. r. o 
 
 
 

Borot ice: 
 
 

1801)  TIK 
Borotice: Gulášfest / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 34 (25.8.2009), s. 3. 
obce - Borotice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Gulášfest - programy 
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1802)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Nejlepší guláš uvařili Pekelní Amigos z Čejkovic : první ročník Borotického gulášfestu, který na místním 
hřišti pořádaly Borotické hospodyňky, podpoří nadační fond Šťastný úsměv / Sylva Pavlačková. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 209 (7.9.2009), s. 3. 
obce - Borotice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Borotický gulášfest - 1. ročník - organizátoři - 
Borotické hospodyňky - nadační fondy - Šťastný úsměv 
 

1803)  JM 
Gulášfest přispěl nadačnímu fondu 75 114 korunami / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 38 (14.9.2009), s. 6. 
obce - Borotice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Gulášfest - výtěžek - nadační fondy - Šťastný 
úsměv 
 

1804)  EISENBRUK,  Jiř í  
Guláš vařili pralidé i missky / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 36 (8.9.2009), s. 1, 5. 
obce - Borotice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Borotický gulášfest - 1. ročník - organizátoři - 
Borotické hospodyňky 
 

1805)  HLOBILOVÁ,  Iveta 
První Borotický gulášfest s rekordní návštěvností / Iveta Hlobilová. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 10, č. 5 
(2009), s. 18-19. 
obce - Borotice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Gulášfest - programy - shrnutí 
 
 
 

Boskovštejn : 
 
 

1806)  MORYSEK,  Jiř í  
U Boskovštejna umřel černý Američan / Jiří Morysek. -- In: Zpravodaj Obecního úřadu v Dobšicích. -- 
Č. 3 (2009), s. 13. 
obce - Boskovštejn (Znojmo, Česko) - vojenství - druhá světová válka, 1939-1945 - vzpomínky - 
osobnosti - piloti - Ralph, James - pomníky 
 
 
 

Bož ice: 
 
 

1807)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Kvarda: Ve stodole si hýčkám legendární traktor DT 54 / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 5. (7.1.2009), s. 3. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - zemědělství - technika - traktory - pásové traktory - DT 54 - 
památníky 
 

1808)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Kvarda: Ve spižírně mám víc jídla než je v Severní Koreji v obchodě / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 17 (21.1.2009), s. 3. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - osobnosti - cestovatelé - Kvarda, Marián - vzpomínky 
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1809)  PAVLÍK, V .  
Něco znojemské historie : České Křídlovice / V. Pavlík. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 2 (2009), s. 4 
obce - Božice - České Křídlovice (Znojmo, Česko) - církev - farnost - kostely - kostel sv. Petra a Pavla - 
historie 
 

1810)  CHAF 
V Mašůvkách měli diamantovou, v Božicích dokonce platinovou svatbu / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 10 (2.3.2009), s. 3. 

dtto: 
NEVRKLA, Ladislav. Platinová sobota v Božicích aneb dneska krávy dojit nebudu. Znojemsko. 10.3.2009, 
roč. 19, č. 10, s. 5. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - Božice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - 
sňatky - diamantová svatba - platinová svatba - výročí - oslavy 
 

1811)  NEVRKLA,  Lad is lav  
Případ Světlana: Před 60 lety zemřel Antonín Daněk / Ladislav Nevrkla. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 10,   
č. 2 (2009), s. 17-18. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - vojenství - odboje - odbojové - organizace - Světlana - osobnosti - 
partyzáni - Daněk, Antonín - vzpomínky 
 

1812)  MASK 
Biotop v Božicích už funguje / mask. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 21 (18.5.2009), s. 4. 

dtto:  
MASK. Místo akátů a odpadků jezírko a odpočinková zóna. Zrcadlo. 15.5.2009, roč. 8, č. 10, s. 3. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - příroda - potoky - klidová zóna - budování - projekty - biotopy - Biotop 
božického potoka 
 

1813)  TS 
Božice získaly ocenění / ts. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 12 (12.6.2009), s. 4. 

dtto: 
JM. Božice dostaly Oranžovou stuhu. Znojemský týden. 15.6.2009, roč. 9, č. 25, s. 5. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - rozvoj - vesnice - modernizace - soutěže - Vesnice roku - ocenění - 
Oranžová stuha 
 

1814)  NEVRKLA,  Lad is lav  
Historie: Z duchovních dějin Božic I. / Ladislav Nevrkla. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 10, č. 5 (2009), s. 8. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - dějiny - církev - fary - kostely - historie 
 

1815)  SKLEP  
Sklep kulturní památkou. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 10, č. 6 (2009), s. 7. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - historické - památky - sklepy - Obecní sklep - kulturní památky - návrhy 
- Národní památkový ústav 
 
 
 

C i ton ice: 
 
 

1816)  RZT 
Opustil nás Evžen Seyček / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 2. 
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obce - Citonice (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - karikaturisté - 
Seyček, Evžen - úmrtí - biografie 
 

1817)  TREK 
U Citonic nalezena nebezpečná munice / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 48 (1.12.2009), s. 3. 
obce - Citonice (Znojmo, Česko) - vojenství - dělostřelecké - granáty - munice - nálezy - zneškodnění 
 
 
 

Čejkov ice: 
 
 

1818)  CHAF 
Čejkovický kostel má novou věž / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 2 (5.1.2009), s. 2. 

dtto: 
TREK. Čejkovice: Rekordně rychle nasazená čepice. Znojemsko. 6.1.2009, roč. 19, č. 1, s. 1, 3. 
obce - Čejkovice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - věže - opravy - rekonstrukce – dokončení 
 

1819)  LISTINA 
Listina z kostelní báně 1910. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 10, č. 5 (2009), s. 12. 
obce - Čejkovice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostelní - věže - rekonstrukce - schránky - nálezy - 
listiny - 1910 
 
 
 

Čermákov ice: 
 
 

1820)  EIS 
Přestože má Marie Ambrozková sto let, nenosí brýle, ani naslouchátka / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
19, č. 37 (15.9.2009), s. 1, 3. 
obce - Čermákovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Ambrozková, Marie 
- 100. výročí - narození 
 
 
 

Damn ice: 
 
 

1821)  EISENBRUK,  Jiř í  
Damnice zázračně ušetřily na nové byty / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 35 (1.9.2009), 
s. 2. 
obce - Damnice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - byty - výstavba - dotace - Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
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Dobš ice: 
 
 

1822)  TREK 
Jiří Hort má nejlepší růžové roku 2008 / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 3 (20.1.2009), s. 1. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - vína - růžová vína - osobnosti - 
pěstitelé - Hort, Jiří - úspěchy 
 

1823)  HAMŘÍK,  Bohumír  
Hamleti na plese v Dobšicích bodovali / Bohumír Hamřík. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 27 (2.2.2009), s. 8. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - plesy - programy - módní přehlídky - sportovci 
roku - TJ Dobšice - ocenění 
 

1824)  MOŠTĚK,  Mart in  
Napoleonské výročí čekají velké škrty : organizátoři připomínky dvou set let od velké bitvy pod 
Znojmem shánějí peníze a mění plány / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 32 (7.2.2009), s. 1. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - vojenství - bitvy - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 - bitva    
u Znojma - 200. výročí - rekonstrukce - přípravy 
 

1825)  SMOLA,  Danie l  
Čtvrté dobšické Putování otevře sedmnáct sklepů / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 37 (13.2.2009), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - akce - Putování po dobšických sklípcích - 4. ročník 
  

1826)  VSM 
Masopust spojili s ochutnávkou vína / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,      
č. 39 (16.2.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Putování mělo návštěvnický rekord. Rovnost-Znojemský deník. 16.2.2009, roč. 20,     
č. 39, s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - akce - Putování po dobšických sklípcích - 4. ročník 
 

1827)  BE 
Sběratelská vášeň Miroslava Štěpána obohacuje nejen jeho / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 9 (23.2.2009), s. 7. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - sběratelství - osobnosti - sběratelé - Štěpán, 
Miroslav 
 

1828)  VSM 
Letošní rok bude ve znamení růžových vín / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 78 (2.4.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - růžová vína - přehlídky - Jarovín Rosé 2009 - 
osobnosti - organizátoři - Hort, Jiří - rozhovory 
 

1829)  BE 
Napoleon prošel kolem Znojma už před 200 lety / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 14 (30.3.2009), s. 6. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - vojenství - bitvy - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 - Bitva   
u Znojma - 200. výročí - rekonstrukce - přípravy - programy 
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1830)  KONEC 
Konec války ve vzpomínkách Cyrila Bureše. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 17 (20.4.2009), s. 13. 

pokračování: 
27.4.2009, č. 18, s. 13. 
4.5.2009, č. 19, s. 13. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - vojenství - druhá světová válka, 1939-1945 - osobnosti - partyzáni - 
parašutisté - Bureš, Cyril - vzpomínky 
 

1831)  EIS 
Napoleonské slavnosti / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 16 (21.4.2009), s. 5. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - vojenství - bitvy - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 - Bitva   
u Znojma - 200. výročí - programy - přípravy 
 

1832)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Bitva: méně vojáků za tónů Haydna : jen dva měsíce zbývají do oslav 200. výročí bitvy u Dobšic / Dalibor 
Krutiš, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 107 
(9.5.2009), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - vojenství - bitvy - rekonstrukce - Napoleon I., francouzský císař, 
1769-1821 - Bitva u Znojma - 200. výročí - programy - změny - přípravy 
 

1833)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Dobšice trápí zápach z čističky : už dva roky musí lidé z Dobšic snášet nepříjemný zápach / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 121 (26.05.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Dobšice trápí zápach z čističky v Lacrumu. Znojemské noviny. 29.5.2009, roč. 7, 
č. 22, s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - firmy - Elektromontáže Švéda Dobšice - zápach - 
odpadní vody - vypouštění - čističky odpadních vod - nedostatky - občané - petice 
 

1834)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Dobšičtí ustoupili od cyklostezky / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 153 (2.7.2009), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - cykloturistika - cyklostezky - výstavba - 
zastupitelé - zrušení 
 

1835)  SMOLA,  Vojtěch  
U Znojma se utkají armády / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,  
č. 158 (9.7.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
HOMOLA, Miroslav. Znojmo oslaví výročí zapomenuté bitvy. Právo.10.7.2009, roč. 19, č. 159, s. 10. 
MOŠTĚK, Martin. Znojmo uvidí napoleonské marše i řeže. Rovnost-Znojemský deník. 10.7.2009, roč. 20, 
č. 159, s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - vojenství - bitvy - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 - 200. 
výročí - rekonstrukce - Středoevropská napoleonská společnost 
 

1836)  SMOLA,  Danie l  
Ostrostřelec Mucha: Půjdu do předem prohrané bitvy / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 160 (11.7.2009), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - vojenství - bitvy - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 - 200. 
výročí - rekonstrukce - osobnosti - ostrostřelci - Mucha, Ladislav 
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1837)  SMOLA,  Danie l  
U Dobšic si to rozdal Napoleon s Karlem. Po 200 letech / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 161 (13.7.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
ČTK. Do Dobšic "přijel" císař Napoleon. Lidové noviny. 13.7.2009, roč. 20, č. 161, s. 5. 
SMOLA, Vojtěch. V okolí Znojma se šikují napoleonská vojska. Mladá fronta dnes. 11.7.2009, roč. 20,   
č. 160, s. 1, 2, Jižní Morava. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - vojenství - bitvy - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 - 200. 
výročí - rekonstrukce - Středoevropská napoleonská společnost 
 

1838)  RUBEŠOVÁ,  Darina  
Markytánka: S rolí končím až po příjezdu domů / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 161 (13.7.2009), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - vojenství - bitvy - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 - 200. 
výročí - rekonstrukce - markytánky - Zelena, Michaela 
 

1839)  RUBEŠOVÁ,  Darina  
Rada: jezdím jak herec Hrušínský ve Vesničce / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 191(17.8.2009), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - sport - motocyklismus - mopedy - veteráni - setkání - Sapíkův okruh - 
1. ročník - Moped team S 11 
 

1840)  RUBEŠOVÁ,  Darina  
Divadelní dožínky mají být dvoudenní : méně lidí než vloni si našlo cestu na druhý ročník Dobšických 
divadelních dožínek / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 197 (24.8.2009), s. 3. 

dtto: 
CHODĚROVÁ, Monika. Dožínky zpestří profesionální herci. Rovnost-Znojemský deník. Roč. 20, č. 196,  
s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - kultura - divadlo - Dobšické divadelní dožínky - 2. ročník 
 

1841)  BE 
Půlstovka mopedů "prskala" Dobšicemi / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 34 (17.8.2009), s. 8. 

dtto: 
ŠUFAJZL, J. Dobšicemi v sobotu voněl spálený benzin. Znojemsko. 18.8.2009, roč. 19, č. 33, s. 1, 8. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - sport - motocyklismus - mopedy - veteráni - setkání - Sapíkův okruh - 
1. ročník - Moped team S 11 
 

1842)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Dobšické divadelní dožínky chystají pro diváky překvapení / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
19, č. 32 (11.8.2009), s. 12. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - kultura - divadlo - Dobšické divadelní dožínky - 2. ročník - organizátoři 
- Juhaňák, Přemysl - rozhovory 
 

1843)  JM 
Vinařství Hort je ve finále soutěže Vinaře roku 2009 / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 35 (24.8.2009), s. 1. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinařství Hort Dobšice - soutěže - Vinař roku - 
účast - finále 
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1844)  KOP 
Dobšické divadelní dožínky podruhé / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 35 (24.8.2009), s. 8. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Dobšické dožínky zabodovaly. Znojemsko. 25.8.2009, roč. 19, č. 34, s. 1, 12. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - kultura - divadlo - Dobšické divadelní dožínky - 2. ročník 
 

1845)  BE 
V Dobšicích zdraží nájemné / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 37 (7.9.2009), s. 1. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - bydlení - obecní byty - nájmy - zvýšení – 2010 
 

1846)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Potok v Dobšicích smrdí i po pokutě : o zápachu, který trápí obyvatele Dobšic, jednali znovu zastupitelé 
/ Sylva Pavlačková, Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 239 (13.10.2009), s. 1. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - potoky - podniky - odpady - vypouštění - zápach - 
Česká inspekce životního prostředí - kontroly 
 

1847)  VSM 
Čtveřice na kolech svedou boj / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 235 
(8.10.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - sport - cyklistika - horská kola - závody - fourcross - Moravská 
fourcrossová Liga 
 

1848)  MCH 
V Dobšicích oslaví výročí revoluce / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 266 (14.11.2009), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - dějiny - 1989 - Sametová revoluce, 1989 - 20. výročí - oslavy 
 

1849)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Starosta se o hasiče stará jako o vlastní : hlídkovali při povodních a likvidovali i jejich následky / Monika 
Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 275 (26.11.2009), s. 4. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů Dobšice - historie - aktivity 
 

1850)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Z názvu kapely mají lidé strach : v čele dechové kapely Amatéři, která letos oslaví deset let svého 
trvání, stojí kapelník Roman Teplý / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 279 (1.12.2009), s. 4. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - dechová hudba - kapely - amatéři - osobnosti - 
kapelníci - Teplý, Roman - rozhovory 
 

1851)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Dobšičtí ochotníci chtějí sehrát komedii : Dobšické národní divadlo předvedlo v neděli svou šestou 
premiéru / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 291 
(15.12.2009), s. 4. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - kultura - divadlo - ochotníci - Dobšické národní divadlo - premiéry - 
osobnosti - režiséři - Výhodová, Martina - rozhovory 
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Do ln í  Dubňany: 
 
 

1852)  TIK 
S malířem Janem Kudláčkem o babičce Kadlabařové / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 1 (6.1.2009), 
s. 1, 12. 
obce - Dolní Dubňany (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - ilustrátoři - Kudláček, Jan 
- rozhovory 
 

1853)  MAŠOVÁ,  Jana 
Předvánoční posezení s akad. malířem Janem Kudláčkem, rodákem z Dolních Dubňan / Jana Mašová, 
Jiřina Rákosníková. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 3, č. 1 (30.1.2009), s. 2. 
obce - Dolní Dubňany (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Kudláček, Jan - besedy 
 

1854)  KOLÁŘ,  Kare l  
Před 110 lety se narodil F. Vystrčil / Karel Kolář. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 4 (20.2.2009), s. 3. 
obce - Dolní Dubňany (Znojmo, Česko) - školství - osobnosti - učitelé - spisovatelé - Vystrčil, František - 
životopisy 
 

1855)  ABÉ 
111 let Sboru dobrovolných hasičů v Dubňanech / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 7 (3.4.2009), s. 10 
obce - Dolní Dubňany (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Dubňany -     
111. výročí - založení - oslavy 
 

1856)  KOLÁŘ,  Kare l  
Čestným občanem před 90 lety / Karel Kolář. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 23 (4.12.2009), s. 6. 

dtto: 
Zrcadlo. 18.12.2009, roč. 8, č. 24, s. 4. 
obce - Dolní Dubňany (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - čestná - občanství - udělení - 
osobnosti - učitelé - Haňák, Vilém - biografie 
 
 
 

Dyjákov ice: 
 
 

1857)  DAK 
Topinkyáda: tvůrci akce vyhlásili soutěž / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 132 (8.6.2009), s. 3. 
obce - Dyjákovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - topinkyády - soutěže - vyhlášení - hlasování 
 

1858)  BE 
Topinkyáda 2009 už klepe na dveře / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 26 (22.6.2009), s. 4. 
obce - Dyjákovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - topinkyády - programy - zahájení - soutěže - 
vyhlášení 
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1859)  KRAINER,  Jakub 
Topinkyáda pošesté pomůže dětem : dnešní šesté pokračování Topinkyády opět pomůže novorozencům     
v nemocnici / Jakub Krainer. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 155 
(4.7.2009), s. 3. 

dtto: 
RUBEŠOVÁ, Darina. Topinkovým králem se stal jedlík Hamerský. Rovnost-Znojemský deník. 7.7.2009, 
roč. 20, č. 156, s. 3. 
TREK. Topinkový král snědl 24 topinek za 20 minut. Znojemsko. 8.7.2009, roč. 19, č. 27, s. 1. 
obce - Dyjákovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - topinkyády - 6. ročník - výtěžek - Nemocnice 
Znojmo 
 

1860)  KRAINER,  Jakub 
Dyjákovičtí hasiči by si přáli omlazení / Jakub Krainer. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 193 (20.8.2009), s. 4. 
obce - Dyjákovice (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - Sdružení dobrovolných hasičů Dyjákovice - 
aktivity - členové 
 

1861)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Kolona legendárních motorek táhla Znojmem / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 203 (31.8.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Dyjákovice (Znojmo, Česko) - sport - motorismus - motocykly - Harley-Davidson (motocykly) - 
setkání - 7. ročník - Wineland rally 
 
 
 

Dyjákov ičky: 
 
 

1862)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Z roty má být domov důchodců : zchátralá budova bývalé pohraniční roty v Hatích zřejmě bude mít 
nového majitele / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 12 
(15.1.2009), s. 1. 
obce - Dyjákovičky (Znojmo, Česko) - Hatě - sociální péče - důchodci - domovy důchodců - roty - 
přestavby - plánování 
 

1863)  SMOLA,  Vojtěch  
Dům z hranice čeká, co bude / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 34 (10.2.2009), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Dyjákovičky (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - opuštěné - objekty - pohraniční 
roty - bezúplatné převody - jednání 
 

1864)  VOJTEK,  Mi lan  
Slámu zřejmě zapálil žhář / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 174 
(28.7.2009), s. 10. 

dtto: 
CHODĚROVÁ, Monika. V Dyjákovičkách shořela sláma za sto tisíc. Rovnost-Znojemský deník. 28.7.2009, 
roč. 20, č. 174, s. 4. 
JM. Shořely tuny slámy za milion. Znojemský týden. 3.8.2009, roč. 9, č. 32, s. 2. 
obce - Dyjákovičky (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - zásahy - požáry - likvidace 
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1865)  EISENBRUK,  Jiř í  
V Dyjákovičkách slupl červený kohout 600 tun slámy / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 31 
(4.8.2009), s. 3. 
obce - Dyjákovičky (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - zásahy - požáry – likvidace 
 
 
 

Dyje: 
 
 

1866)  BUDNÝ,  Lubomír  
Hasiči se smočili v Dyji a poměřili síly : obec Dyje se probudila v sobotu 13. června do nového dne. 
Vesnicí projíždějí hasičské vozy / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 148 (26.6.2009), s. 22. 
obce - Dyje (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - soutěže 
 
 
 

Havran í ky: 
 
 

1867)  MM 
Havraníky čeká volba nového starosty / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 34 (10.2.2009), s. 3. 
obce - Havraníky (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - starostové - Šalomounová, Jaroslava 
- rezignace - volby 
 

1868)  JM 
Havraníky mají nového starostu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 9 (23.2.2009), s. 3. 
obce - Havraníky (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - starostové - volby - Pecina, Bohumír - 
zvolení 
 

1869)  MCH 
Havranický kostel čeká oprava statiky / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 47 (25.2.2009), s. 3. 
obce - Havraníky (Znojmo, Česko) - církev - kostely - statika - opravy - rekonstrukce 
 

1870)  EISENBRUK,  Jiř í  
Havraničtí dělali vatru dva měsíce / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 17 (28.4.2009),       
s. 1, 2. 
obce - Havraníky (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - 30. duben - pálení čarodějnic - vatry - výstavba 
 
 
 

Hevl í n :  
 
 

1871)  VSM 
Bunkr v Hevlíně nikdo nechce. 2,5 milionu je moc / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 20 (24.1.2009), s. 2, Jižní Morava. 
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obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - vojenství - bunkry - bunkry těžkého opevnění - prodej - nezájem 
 

1872)  SMOLA,  Vojtěch  
Nová cena za bunkr: 1,93 milionu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 31 (6.2.2009), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - vojenství - bunkry těžkého opevnění - vojenské pevnosti - Výběžek - 
prodej - ceny - zlevnění 
 

1873)  JM 
Bunkr v Hevlíně obec ani zadarmo nechce / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 8 (16.2.2009), s. 5. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - vojenství - bunkry těžkého opevnění - vojenské pevnosti - Výběžek - 
ceny - snížení 
 

1874)  MOŠTĚK,  Mart in  
Lokálka do Hevlína dojezdí příští léto : krajští radní škrtli trať z Hrušovan nad Jevišovkou do Hevlína / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 56 (7.3.2009), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Vlaky na Hevlín končí. Mladá fronta dnes. 12.3.2009, roč. 20, č. 60, s. 4, Jižní Morava. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - tratě - Hevlín-Hrušovany n/Jev. - zrušení - 
schválení 
 

1875)  VSM 
Pevnost se opět prodává, se slevou / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,       
č. 109 (12.5.2009), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - vojenství - pevnosti - Výběžek - prodej - slevy 
 

1876)  VSM 
Zachraňují trať, co je na odpis / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 110 
(13.5.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Další krok k záchraně železnice do Hevlína. Rovnost-Znojemský deník. 13.5.2009, roč. 
20, č. 110, s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - spoje - Hevlín-Hrušovany n/Jev. - zrušení - 
starostové - mezinárodní - memorandum - podepsání 
 

1877)  MM 
Armáda prodává bunkr u Hevlína / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 141 (18.6.2009), s. 3. 

dtto: 
VHA. Armáda prodá byt, bunkr či tankodrom. Mladá fronta dnes. 19.6.2009, roč. 20, č. 142, s. 1, Jižní 
Morava. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - vojenství - bunkry - Výběžek - prodej - ceny - snížení 
 

1878)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Prodám bunkr se střílnou. Za 1, 9 milionu : za necelé dva miliony korun nabízí ministerstvo obrany           
k prodeji bunkr z druhé světové války u Hevlína / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 149 (27.6.2009), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - vojenství - druhá světová válka, 1939-1945 - bunkry - Výběžek - prodej 
- zájemci 
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1879)  MM 
Armáda znovu prodává bunkr / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,    
č. 176 (30.7.2009), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - vojenství - bunkry - Výběžek - prodej - zájemci - výběrová řízení 
 

1880)  TREK 
Hevlín získal hraniční přechod / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 33 (18.8.2009), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - hranice - hraniční - přechody - celnice -nemovitosti - majitelé - správa 
 

1881)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Celníci zabavili zboží za miliony / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 200 
(27.8.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hatě - obchod - tržnice - zboží - kontroly - padělky - zabavení - celníci - 
Česká obchodní inspekce 
 

1882)  MM 
Hevlín pronajal hraniční přechod / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 229 (1.10.2009), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - hranice - hraniční přechody - pronájem 
 

1883)  JM 
Na náměstí budou moci hrát petanque / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 47 (16.11.2009), s. 9. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - stavebnictví - náměstí - rekonstrukce - opravy - hřiště - petanque - 
dotace - Regionální operační program - regenerace venkovských sídel 
 

1884)  SMOLA,  Danie l  
Nový řád ruší i vlak do Hevlína : od třináctého prosince začíná platit nový jízdní řád Českých drah / 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 275 (26.11.2009), s. 1. 

dtto: 
EIS. Hevlín: Řád zruší vlaky. Znojemsko. 8.12.2009, roč. 19, č. 49, s. 2. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - České dráhy, a. s. - jízdní řády - spoje - rušení 
 

1885)  BROŽ, Jan 
Chceme, aby do Laa jezdil vlak / Jan Brož. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,      
č. 277 (28.11.2009), s. 3, Jižní Morava. 

dtto: 
BRZ. Laa: lázně, hrad i muzeum piva. Mladá fronta dnes. 28.11.2009, roč. 20, č. 277, s. 3, Jižní Morava. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Laa an der Thaya (Rakousko) - železniční - doprava - tratě - Hevlín-Laa 
a.d. Thaya - obnovení - osobnosti - starostové - Fass, Manfred - rozhovory 
 

1886)  KOMÁRKOVÁ,  Pav la  
Stánkař skrýval padělky za miliony / Pavla Komárková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 286 (9.12.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Celníci zabavili v Hevlíně padělky. Rovnost-Znojemský deník. 9.12.2009, roč. 20,  
č. 286, s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - obchod - tržnice - stánky - zboží - padělky - kontroly – celníci 
 

1887)  MCH 
Armáda opět nabízí hevlínský bunkr / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 301 (30.12.2009), s. 3. 
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dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Armáda opět zlevnila hevlínský bunkr. Rovnost-Znojemský deník. 4.1.2010, roč. 21,    
č. 2, s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - vojenství - bunkry - Výběžek - prodej - objekty - zlevnění 
 
 
 

Hluboké Mašůvky: 
 
 

1888)  CHAF 
V Mašůvkách měli diamantovou, v Božicích dokonce platinovou svatbu / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 10 (2.3.2009), s. 3. 

dtto: 
NEVRKLA, Ladislav. Platinová sobota v Božicích aneb dneska krávy dojit nebudu. Znojemsko. 10.3.2009, 
roč. 19, č. 10, s. 5. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - Božice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - 
sňatky - diamantová svatba - platinová svatba - výročí - oslavy 
 

1889)  ŠNAJDAR,  Antonín  
Nad letištěm bouřily motory / Antonín Šnajdar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 175 (29.7.2009), s. 20. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - letecké modelářství - modeláři - setkání - 
letiště - Model City 
 

1890)  ŠUF 
Vzdušné souboje nad Hlubokými Mašůvkami / šuf, eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 29 (21.7.2009), s. 3. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - letectví - modelářství - letadla - akce 
 

1891)  BOM 
Kostel dostává novou fasádu / bom. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 218 
(17.9.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely - fasády - opravy 
 
 
 

Hnan ice: 
 
 

1892)  BE 
Hnaničtí nabídnou živou vodu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 35 (24.8.2009), s. 5. 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely - kostel sv. Wolfganga - opravy - 
studánky - rekultivace – dotace 
 
 
 

Hodon ice: 
 
 

1893)  JM 
Vertex propustí šedesát lidí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 9 (23.2.2009), s. 1. 



   Znojemsko v tisku 2009 
 

 

253 

 

obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - průmysl - podniky - Vertex a. s. - 
zaměstnanci – propouštění 
 

1894)  BE 
Jan Vajčner: Mladým vinařům už do řemesla nemluvím / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 21 (18.5.2009), s. 13. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinařství - osobnosti - vinaři - Vajčner, Jan - 
rozhovory 
 

1895)  MCH 
Hodonický kulturní dům ovládnou dělníci / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 162 (14.7.2009), s. 3. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - kulturní domy - opravy - rekonstrukce 
 

1896)  BUDNÝ,  Lubomír  
V Hodonicích kopali přes síť / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 180 (4.8.2009), s. 20. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - sport - nohejbal - TJ Hodonice - turnaje - Roman Arbeiter Nohejbal 
Open 2009 - 3. ročník 
 

1897)  SMO 
Vodáci si sjeli Mlýnskou strouhu / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 197 (24.8.2009), s. 3. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - sport - vodáctví - závody - Mlýnskou strouhou - Proud z hodonické 
TJ 
 

1898)  JM 
Hodonická sladovna zpracuje přes sto tisíc tun ječmene ročně / jm. -- In:Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 36 (31.8.2009), s. 5. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - průmysl - sladovnictví - sladovny - Sladovna Hodonice a. s. - 
modernizace - výroba - navýšení 
 

1899)  SK 
Krumlovský Vertex končí / sk, kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 41 (5.10.2009), s. 1. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - průmysl - podniky – Saint 
Gobain Vertex, a. s. Hodonice - uzavření - výroba - přesuny 
 

1900)  MOŠTĚK,  Mart in  
Vertex šetří, opustí továrnu v Krumlově : krumlovský Vertex do roka zavře brány / Martin Moštěk, 
Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 41 (9.10.2009), s. 2. 

dtto: 
MOKRÝ, Jaroslav, TŘETINA, Tomáš. Vertex Moravský Krumlov končí. Moravskokrumlovské noviny. 
9.10.2009, roč. 3, č. 10, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Hodonice (Znojmo, Česko) - průmysl - podniky - Saint Gobain Vertex, 
a. s. Hodonice - výroba - uzavření - přesuny  
 

1901)  ČTK 
Výrobce vláken míří do Hodonic / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 241 
(15.10.2009), s. 4, Jižní Morava. 
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dtto: 
MOŠTĚK, Martin - KRUTIŠ, Dalibor. Vertex šetří, opustí továrnu v Krumlově. Rovnost-Znojemský deník. 
8.10.2009, roč. 20, č. 235, s. 3. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - průmysl - firmy – Saint Gobain 
Vertex, a. s. Hodonice - výroba - rozšíření - přestěhování 
 

1902)  ABÉ 
Vertex v Krumlově končí / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 19 (9.10.2009), s. 1. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - průmysl - podniky - Saint-
Gobain Vertex, a. s. Hodonice - uzavření - výroba - přesuny 
 

1903)  JM 
Z hodonického sladu se vaří i Budvar / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 44 (26.10.2009), s. 3. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - průmysl - sladovnictví - sladovny - Sladovna Hodonice a. s. - 
modernizace - výroba - navýšení 
 

1904)  SMOLA,  Vojtěch  
Bude tady smrad, bojí se lidé : proti rozšíření hodonického závodu firmy Saint-Gobain Vertex protestují 
někteří místní obyvatelé / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 
262 (10.11.2009), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - průmysl - Saint Gobain Vertex, a. s. Hodonice - výroba - rozšíření 
 

1905)  KOP 
Obyvatelé Hodonic protestují proti rozšiřování Vertexu / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 45 (2.11.2009), s. 1. 

dtto: 
KOP. Obyvatelé Hodonic se obávají o své zdraví. Znojemský týden. 16.11.2009, roč. 9, č. 47, s. 4. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - průmysl - podniky - Saint Gobain Vertex, a. s. Hodonice - továrny - 
rozšiřování - obyvatelé - protesty - petice 
 

1906)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Hodoničtí se obávají zápachu z Vertexu : zastupitelé Hodonic projednávali záměr rozšíření podniku 
Vertex / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 270 
(20.11.2009), s. 3. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - průmysl - podniky - Saint Gobain Vertex, a. s. Hodonice - továrny - 
rozšiřování - obyvatelé - protesty 
 

1907)  BE 
Zápach ani hluk nehrozí, ubezpečují z Vertexu v Hodonicích / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 49 (30.11.2009), s. 4. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - průmysl - podniky - Saint Gobain Vertex, a. s. Hodonice - továrny - 
rozšiřování - obyvatelé - protesty 
 

1908)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Mitregová: Chystám další knihu / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 288 (11.12.2009), s. 3. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelky - Mitregová, Miluše - 
knihy - Historie Hodonic - vydání 
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Horn í  Břečkov: 
 
 

1909)  JM 
Místo porcelánu maluje na perníky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 24 (8.6.2009), s. 5. 
obce - Horní Břečkov (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - perníky - zdobení - Řiháčková, Alena 
 

1910)  GEORG 
Georg Scherka. -- In: Zpravodaj obce Horní Břečkov a Čížov. -- (2009), č. 2, s. 10-12 
obce - Horní Břečkov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - osobnosti - skladatelé - varhaníci - učitelé - 
Scherka, Georg - biografie 
 

1911)  OLTÁŘNÍ 
Oltářní obraz Sv. Klimenta. -- In: Zpravodaj obce Horní Břečkov a Čížov. -- (2009), č. 3, s. 2-3. 
obce - Horní Břečkov (Znojmo, Česko) - církev - kostely - oltářní - obrazy - obraz sv. Klimenta - 
restaurování 
 
 
 

Horn í  Dubňany: 
 
 

1912)  PAVLÍK, V .  
Něco znojemské historie : Kostel sv. Petra a Pavla v Horních Dubňanech / V. Pavlík. -- In: Život farností 
Znojma. -- Č. 4 (2009), s. 3-4. 
obce - Horní Dubňany (Znojmo, Česko) - církev - církevní - památky - románské - kostely - kostel         
sv. Petra a Pavla – historie 
 

1913)  MASK 
Chtějí být vesnicí roku / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 11 (29.5.2009), s. 2. 
obce - Horní Dubňany (Znojmo, Česko) - rozvoj - vesnice - modernizace - soutěže - Vesnice roku - 
přihlášky 
 

1914)  MOŠTĚK,  Mart in  
Stanislav: K festivalu loutky by mohl přibýt do dalších let třeba jarmark a kejklíři / Martin Moštěk. -- 
In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 35 (28.8.2009), s. 4. 
obce - Horní Dubňany (Znojmo, Česko) - kultura - divadlo - loutkové - festivaly - Malý festival Loutky 
2010 - 3. ročník - osobnosti - starostové - Stanislav, Jiří - rozhovory 
 

1915)  SK 
V Horních Dubňanech budou nové zastávky / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 49 (30.11.2009), s. 4. 
obce - Horní Dubňany (Znojmo, Česko) - autobusová - doprava - zastávky - výstavba 
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Horn í  Dunajov ice: 
 
 

1916)  ŠIMEK,  Robert  
Památka převlečená za sýpku / Robert Šimek. -- In: Profit. -- ISSN 1212-3498. -- Roč. 20, č. 10 
(9.3.2009), s. 51. 
obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - tvrze - historie - chátrání - opravy 
 

1917)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 23 (9.6.2009), s. 11. 
obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel Nejsvětější Trojice - historie - 
fotografie 
 

1918)  BE 
Guláše umí lépe amatéři / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 35 (24.8.2009), s. 9. 
obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - 9. ročník - posezení - guláše - Gulášová 
olympiáda 
 

1919)  SMOLA,  Danie l  
Znojemsko má Waldberg Nouveau / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 263 (11.11.2009), s. 2. 
obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinařství Líbal Horní Dunajovice - 
Svatomartinské víno - mladá vína - výroba 
 

1920)  SMOLA,  Danie l  
Svatomartinská vína volně dýchají / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 264 (12.11.2009), s. 3. 

dtto: 
SMO. Otevřeli Svatomartinské víno. Znojemské noviny. 13.11.2009, roč. 7, č. 46, s. 1. 
obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinařství Líbal Horní Dunajovice - 
svatomartinská vína 
 

1921)  BE 
Ani televize tvrzi zatím nepomohla / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 46 (9.11.2009), s. 5. 
obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - tvrze - chátrání - prodej - nezájem 
 

1922)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Bazal: Jsem jen vedoucím zahrady / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 278 (30.11.2009), s. 3. 
obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - zemědělství - ovocnářství - ovocné - destiláty - pálenky - 
přehlídky - degustace 
 

1923)  BE 
Křepička v Horních Dunajovicích je čistější / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 49 (30.11.2009), s. 5. 
obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - výstavba - dokončení - 
čistírny odpadních vod 
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Horn í  Koun ice: 
 
 

1924)  JM 
V Horních Kounicích postaví rozvodnu pro větrníky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 10 (2.3.2009), s. 4. 
obce - Horní Kounice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - rozvodny - výstavba 
 
 
 

Hostěrad ice: 
 
 

1925)  HOSTĚRADICE 
Hostěradice chystají parcely pro 70 domů. -- In: Profit. -- ISSN 1212-3498. -- Roč. 20, č. 12 
(23.3.2009), s. 47. 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - pozemky - parcely - výstavba 
 

1926)  MASK 
Zřídí si technické služby / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 10 (15.5.2009), s. 3. 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - technická správa - příspěvkové - 
organizace - založení 
 

1927)  BE 
Hostěradičtí připravují stavební místa pro stovku domků / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 35 (24.8.2009), s. 5. 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - parcely - stavební - místa - domy - výstavba 
 

1928)  SMOLA,  Danie l  
Slaměný betlém stojí v Hostěradicích / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 286 (9.12.2009), s. .3 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - církev - tradice - Vánoce - slaměné - betlémy 
 
 
 

Host im: 
 
 

1929)  JM 
V Hostimi pěstují devět metrů vysoká rajčata / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 24 (8.6.2009), s. 5. 
obce - Hostim (Znojmo, Česko) - zemědělství - pěstitelství - rajčata - hydroponické - pěstování - výnosy 
 
 
 

Hrabět ice: 
 
 

1930)  VSM 
Střelili orla mořského. Kdo, to se neví / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,  
č. 3 (5.1.2009), s. 1, Jižní Morava. 
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dtto: 
VSM. Střelbu neznámého lovce orel nemusí přežít. Mladá fronta dnes. 5.1.2009, roč. 20, č. 3, s. 2, Jižní 
Morava. 
KRUTIŠ, Dalibor. Pytlák postřelil vzácného orla. Rovnost-Znojemský deník. 5.1.2009, roč. 20, č. 3,        
s. 1, 3. 
dak. Policie hledá pytláka, který zranil orla. Rovnost-Znojemský deník. 7.1.2009, roč. 20, č. 5, s. 3. 
KRUTIŠ, Dalibor. Postřelený orel je po operaci, létat už nebude. Rovnost-Znojemský deník. 6.2.2009, 
roč. 20, č. 31. 
obce - Hrabětice (Znojmo, Česko) - příroda - ptactvo - ptáci - orel mořský - střílení - trestná činnost - 
šetření - trestní - oznámení 
 

1931)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Pytlák postřelil chráněného orla mořského / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 7, č. 2 (9.1.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Orla čeká operace, pytláka trestní stíhání. Znojemský týden. 12.1.2009, roč. 9, č. 3, s. 1, 5.  
run. Orel létat nebude, lidé mu mohou pomoci. Rovnost-Znojemský deník. 12.2.2009, roč. 20, č. 36, s. 8. 
obce - Hrabětice (Znojmo, Česko) - příroda - ptactvo - ptáci - orel mořský - střílení - trestná činnost - 
šetření - trestní - oznámení 
 

1932)  PETERKOVÁ,  Ĺuba  
Invalidní orel bude do konce života chodit pěšky : otazníků kolem postřeleného dravce je stále dost / 
Ĺuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 8 (24.2.2009), s. 3. 
obce - Hrabětice (Znojmo, Česko) - příroda - ptactvo - ptáci - orel mořský - střílení - trvalé - následky - 
trestná činnost - šetření - trestní - oznámení 
 

1933)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Orel si zvyká na život bez křídla / Monika Choděrová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 7, č. 15 (10.4.2009), s. 4. 
obce - Hrabětice (Znojmo, Česko) - příroda - ptactvo - ptáci - orel mořský - střílení - trvalé - následky - 
trestná činnost 
 

1934)  MCH 
Obec se snaží o obnovu Kalvárie / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 90 (17.4.2009), s. 3. 
obce - Hrabětice (Znojmo, Česko) - historické - památky - Kalvárie - křížová cesta - obnovení - dotace - 
žádosti 
 

1935)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Kříž na hrabětickém hřbitově se dočkal výměny / Sylva Pavlačková -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 141 (18.6.2009), s. 3. 
obce - Hrabětice (Znojmo, Česko) - církev - hřbitovy - kříže - opravy - rekonstrukce 
 

1936)  SPA 
V obci rekonstruují Kalvárii / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,      
č. 147 (25.6.2009), s. 3. 
obce - Hrabětice (Znojmo, Česko) - církev - poutní místa - Kalvárie - zastavení - kapličky - rekonstrukce 
 

1937)  SPA 
Knihovna se může chlubit internetem / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 245 (20.10.2009), s. 3. 
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obce - Hrabětice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Obecní knihovna Hrabětice 
- internet - připojení 
 
 
 

Hrádek: 
 
 

1938)  TREK 
Hrádek má nové infocentrum / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 19 (12.5.2009), s. 5. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - informační - turistická - centra - infocentra 
- otevření 
 

1939)  PAVLÍK, V .  
Něco znojemské historie : Hrádek u Znojma / V. Pavlík. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 6 (2009),      
s. 4-5. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Petra a Pavla - dějiny - 13. stol. - historie - 
současnost 
 

1940)  ŠKVOR,  Josef  
Významná data z historie Hrádku / Josef Škvor. -- In: Hrádecký zpravodaj. -- Roč. 11, č. 3 
(15.10.2009), s. 2-3. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - dějiny - 11.-18. stol. - historie 
 

1941)  ŠKVOR,  Josef  
Významná data z historie Hrádku / Josef Škvor. -- In: Hrádecký zpravodaj. -- Roč. 11, č. 4 
(22.12.2009), s. 2-3. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - dějiny - 18.-19. stol. - historie 
 

1942)  STATISTIKA 
Statistika obce Hrádek. -- In: Hrádecký zpravodaj. -- Roč. 11, č. 4 (22.12.2009), s. 7. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - složení - statistiky - 2009 
 
 
 

Hrušovany nad Jev i šovkou: 
 
 

1943)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Školník Kučera: Žiji z našetřených peněz / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 7, č. 4 (23.1.2009), s. 2. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Stávka školníka by mohla v dubnu skončit. Právo. 6.2.2009, roč. 19, č. 31, s. 8. 
obce - Hrušovany n/Jev. (Znojmo, Česko) - školství - základní - školy - ZŠ Hrušovany n/Jev. - školníci - 
platy - nespokojenost - stávky 
 

1944)  HAIČMAN, Mi lan  
Fotbalové hřiště s umělým povrchem v Hrušovanech! / Milan Haičman. -- In: Hrušovanský zpravodaj. -- 
Roč. 31, č. 1 (2009), s. 23-26. 
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obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - sport - fotbal - fotbalová - hřiště - umělé - povrchy 
- výstavba - dokončení 
 

1945)  KLEJDUSOVÁ,  V .  
Galerie osobností / V. Klejdusová. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 52, č. 3 (2009), s. 9-10. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Jarmark u Floriána - osobnosti - 
zakladatelé - Ryšavý, Tomáš, 1944-1994 - vzpomínky 
 

1946)  SMOLA,  Danie l  
Školník dostane přidáno a s ním i další : stávkující školník František Kučera vyhrál / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 60 (12.3.2009), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Školníkovi přidali, se stávkou končí. Mladá fronta dnes. 28.3.2009, roč. 20, č. 74, s. 1, 
2, Jižní Morava. 
KRUTIŠ, Dalibor. Školník ukončil stávku, už pracuje. Rovnost-Znojemský deník. 1.4.2009, roč. 20, č. 77, 
s. 1. 
VOJTEK, Milan. Školník ukončil protest, nastoupil do práce. Právo. 2.4.2009, roč. 19, č. 78, s. 12. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - školství - základní - školy - ZŠ Hrušovany n/Jev. - 
školníci - platy - zvýšení - stávky 
 

1947)  CHAF 
Školník z Hrušovan ukončil stávku / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 15 (6.4.2009), s. 1. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - školství - základní - školy - ZŠ Hrušovany n/Jev. - 
školníci - stávky - ukončení - platy - zvýšení 
 

1948)  DAK 
Hrušovany plánují cyklostezku / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,  
č. 127 (2.6.2009), s. 3. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - cyklostezky - výstavba - 
plánování - jednání 
 

1949)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Fialová: Pohyb je můj psychiatr / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 128 (3.6.2009), s. 3. 
obce - Hrušovany n/Jev. (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - Lidová škola umění Hrušovany n/Jev. - 
tanec - pedagogové - Fialová Markéta - děti - vystoupení - Městské divadlo Znojmo 
 

1950)  MOŠTĚK,  Mart in  
Hrušovany vyhlásí sbírku pro Kunín : tři měsíce budou v Hrušovanech sbírat peníze pro severomoravský 
Kunín tvrdě zasažený povodní / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 169 (22.7.2009), s. 1. 
obce - Hrušovany n/Jev. (Znojmo, Česko) - sociální péče - Kunín - povodně - postižení - pomoc - veřejné 
– sbírky 
 

1951)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Lidé mohou hodnotit návrh náměstí / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 175 (29.7.2009), s. 3. 
obce - Hrušovany n/Jev. (Znojmo, Česko) - stavebnictví - nám. Míru - úpravy - řešení - návrhy - 
hodnocení - připomínky 
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1952)  MCH 
Hrušovany mají nové značení pro turisty / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 180 (4.8.2009), s. 3. 
obce - Hrušovany n/Jev. (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turisté - informační - orientační- systémy - 
projekty - Zelená pro vaše pohodlí 
 

1953)  JM 
Náměstí v Hrušovanech navrhli studenti / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 32 (3.8.2009), s. 3. 
obce - Hrušovany n/Jev. (Znojmo, Česko) - stavebnictví - náměstí - nám. Míru - rekonstrukce - návrhy - 
studenti 
 

1954)  RUBEŠOVÁ,  Darina  
Vavřineckým slavnostem přálo počasí. Přišly stovky lidí / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 185 (10.8.2009), s. 3. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - tradice - Vavřinecké slavnosti -    
3. ročník 
 

1955)  TREK 
Hrušovany: Koně, kozičky i hudba / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 34 (25.8.2009), s. 2. 

dtto: 
VSM. Do Hrušovan zamíří milovníci koní a westernu. Mladá fronta dnes. 27.8.2009, roč. 20, č. 200, s. 4, 
Jižní Morava. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - koňské - festivaly - Hrušovanské 
setkání přátel koní a hudby - 23. ročník - City of Rolftown 
 

1956)  LOUKOTOVÁ,  Alena 
Vavřinecké slavnosti 2009 / Alena Loukotová. -- In: Hrušovanský zpravodaj. -- Roč. 31, č. 4 (2009),      
s. 14-23. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Vavřinecké slavnosti - 3. ročník 
- programy 
 

1957)  MOŠTĚK,  Mart in  
Hrušovanští začali schůzovat on-line : jako první na znojemsku začali v Hrušovanech přenášet zasedání 
zastupitelů na internetové stránky města on-line / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 221 (21.9.2009), s. 1. 
obce - Hrušovany n/Jev. (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Hrušovany n/Jev. - 
městské zastupitelstvo - zasedání - on-line - webové stránky - www.hrusovany.cz 
 

1958)  SMOLA,  Vojtěch  
Schůze mohou lidé sledovat i on-line : v Hrušovanech mají přímý přenos z jednání zastupitelů / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 229 (1.10.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstva - 
schůze - jednání - přímé přenosy - on-line 
 

1959)  VOJTEK,  Mi lan  
Stávkující školník dostal přidáno / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 239 
(13.10.2009), s. 5. 
obce - Hrušovany n/Jev. (Znojmo, Česko) - školství - ZŠ Hrušovany n/Jev. - školníci - stávky - platy - 
navýšení 
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1960)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Nejdéle sloužící hasič v zemi dnes končí kariéru / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 302 (31.12.2009), s. 3. 

dtto: 
RED. Hasiči se loučili s nejstaršími kolegy. Znojemský týden. 4.1.2010, roč. 10, č. 2, s. 2. 
TREK. Hrušovany: Hasil víc než 37 let. Znojemsko. 5.1.2010, roč. 20, č. 1, s. 1. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - veteráni - Ležák, Alfréd - Chmelka, 
Ivan 
 
 
 

Chva lo v i ce: 
 
 

1961)  VSM 
V Hatích budou skluzavky, sítě, trampolíny / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 3 (5.1.2009), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě - obchod - nákupní - centra - Excalibur City - dětská - hřiště - 
výstavba 
 

1962)  TAJ 
Inspektoři zabavili zboží z tržnic za miliony / taj. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 76 (31.3.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MCH. Trhovci se s policisty přetahovali o zboží. Rovnost-Znojemský deník. 31.3.2009, roč. 20, č. 76,     
s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě - obchod - tržnice - zboží - zabavení - inspekce - kontroly 
 

1963)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Chvalovické matky rozvěsily dva tisíce kraslic / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 81 (6.4.2009), s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - tradice - Skořápkovník - Velikonoce - kraslice 
 

1964)  JM 
V tržnici zasahovalo třicet policistů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 15 (6.4.2009), s. 1. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě  - obchod - tržnice - zboží - padělky - zabavení - Česká 
obchodní inspekce - policie - zásahy 
 

1965)  MM 
Celníci zabavovali boty a hodinky / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 92 (20.4.2009), s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě - obchod - tržnice - policie - Policie ČR - kontroly - padělky - 
zabavení 
 

1966)  SPA 
Celníci zabavili padělky za půl milionu / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 116 (20.5.2009), s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě - obchod - tržnice - zboží - padělky - zabavení - Česká 
obchodní inspekce 
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1967)  MOŠTĚK,  Mart in  
Hatě: k vrakovišti přibyla černá skládka : i po téměř půldruhém roce hyzdí pozemky v nákupní zóně        
u Chvalovic trosky zrezivělých aut / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 124 (29.5.2009), s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě - životní prostředí - černé skládky - vrakoviště - odstranění - 
Excalibur 
 

1968)  RUBEŠOVÁ,  Darina  
Hasiči dostanou stanici za deset milionů : i přes vytrvalý déšť přišlo na oslavu Chvalovic téměř dva tisíce 
návštěvníků / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 144 
(22.6.2009), s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - 730. výročí - založení obce - oslavy - Sbor 
dobrovolných hasičů Chvalovice - hasičská zbrojnice - výstavba 
 

1969)  SMOLA,  Vojtěch  
Černé dny trhovců z Hatí: mučí je nekonečné zátahy na padělky / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 146 (24.6.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Celníci našli padělky i v dodávce. Rovnost-Znojemský deník. 24.6.2009, roč. 20,    
č. 146, s. 3. 
JM. Padělky za vice než 27 milionů. Znojemský týden. 22.6.2009, roč. 9, č. 26, s. 1. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě - obchod - tržnice - zátahy - policejní - kontroly - padělky - 
zabavení 
 

1970)  Š 
Chvalovičtí k 730. narozeninám nadělovali především sami sobě / š. -- In:Znojemsko. -- Roč. 19, č. 25 
(23.6.2009), s. 5. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - založení obce - 730. výročí - programy 
 

1971)  TREK 
V tržnicích našli celníci falza za milion korun / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 26 (30.6.2009), s. 3. 

dtto: 
HOMOLA, Miroslav. Garáž ukrývala padělané hodinky za milióny. Právo. 14.7.2009, roč. 19, č. 162, s. 11. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě - obchod - tržnice - zátahy - policejní - kontroly - padělky - 
zabavení 
 

1972)  SMOLA,  Danie l  
Země lží se pomalu stává realitou : územním řízením nyní prochází schvalování první části projektu 
zábavního parku u Chvalovic / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 163 (15.7.2009), s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě - služby - zábavní - parky - Země lží - obchody - výstavba - 
projekty - schválení 
 

1973)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Makovice kostela ve Chvalovicích vydala své tajemství / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 175 (29.7.2009), s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Markéty - věže - makovice - dokumenty 
- nálezy - 19. stol. 
 

1974)  MRÁZ,  V ladim ír  
Chvalovické děti prožily víkend odvahy / Vladimír Mráz. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 186 (11.8.2009), s. 20. 
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obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - děti - Chvalovický týden odvahy a dobrodružství - 
Obecní úřad Chvalovice - Sdružení maminek Chvalovice 
 

1975)  VAP 
Při opravě kostela našli schránku s mincemi / vap. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 188 (13.8.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
JM. Prozkoumají obsah pergamenu. Znojemský týden. 3.8.2009, roč. 9, č. 32, s. 4. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Markéty - věže - makovice - schránky - 
mince - nálezy 
 

1976)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Nejlepší kronikářku mají ve Chvalovicích / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 207 (4.9.2009), s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - soutěže - Vesnice roku - ocenění - 
kroniky - kronikářky - Straková, Marie 
 

1977)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Chvalovický kostel je v novém : dominanta návsi / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 251 (27.10.2009), s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - církev - památky - kostely - kostel sv. Markéty - fasády - opravy 
 

1978)  SMOLA,  Danie l  
Freeport má nejlepší web z obchodníků v celém Česku / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 256 (3.11.2009), s. 4. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě - obchod - obchodníci - Freeport Leisure - soutěže - 
WebTop100 - 8. ročník – vítězství 
 

1979)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Chvalovice chtějí být přátelské rodině : v soutěži Obec přátelská rodině se se zbytkem země utká 
jediná obec ze Znojemska - Chvalovice / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 260 (7.11.2009), s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - soutěže - Obec přátelská rodině - 
finále - účast 
 

1980)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Obec přátelská rodině: Chvalovice druhé / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 276 (27.11.2009), s. 3. 

dtto: 
BE. Chvalovice jsou Obec přátelská rodině. Znojemský týden. 30.11.2009, roč. 9, č. 49, s. 8. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - celostátní - soutěže - Obec přátelská 
rodině - umístění - 2. místo 
 

1981)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Nejbohatší obec utrácí díky hazardu : nejbohatší obcí na Znojemsku jsou, podle počtu obyvatel, 
bezesporu Chvalovice / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 283 (5.12.2009), s. 1, 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočet 
 

1982)  GRS 
Chvalovice bojují s prostitutkami / grs. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 51 (22.12.2009), s. 2. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - služby - prostituce - vyhlášky - zpřísnění 
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1983)  SVAČINA,  Gracián 
Hatě se připravují na Zemi lží / Gracián Svačina. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 51 (22.12.2009), s. 4. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě - služby - zábavní - parky - Země lží Hatě - obchody - 
výstavba - projekty 
 

1984)  VĚKOVÉ 
Věkové složení obce Chvalovice k 23.12.2009. -- In: Zpravodaj obce Chvalovice. -- (23.12.2009), č. 2,    
s. 13. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - věková - složení - statistiky - 
přehledy 
 
 
 

Jaros lav ice : 
 
 

1985)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Jaroslavičtí rybníkáři prosekávají ledový krunýř / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 8 (10.1.2009), s. 3. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - Jaroslavický rybník - rybníkáři - led - 
prosekávání - ryby - zdravotní stav - kontroly 
 

1986)  EISENBRUK,  Jiř í  
Maršíkovi z Jaroslavic slaví diamantovou svatbu / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 8 
(24.2.2009), s. 3. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - sňatky - diamantová svatba - oslavy 
 

1987)  BE 
Jaroslavický zámek je zatím ve slepé uličce / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 34 (17.8.2009), s. 4. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - spory - vlastnictví - soudy 
 

1988)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Jaroslavický výlov: cena ryb zůstává : výlov třetího největšího jihomoravského rybníka zahájili včera 
ráno rybníkáři v Jaroslavicích / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 256 (3.11.2009), s. 3. 

dtto: 
BE. Jaroslavický rybník vydal letošní úrodu ryb. Znojemský týden. 9.11.2009, roč. 9, č. 46, s. 9. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - Jaroslavický rybník - výlovy 
 

1989)  SMOLA,  Danie l  
Jaroslavičtí rybáři hlásí: vyloveno / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 260 (7.11.2009), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Jaroslavický rybník vydal tři tisíce metráků ryb. Znojemské noviny. 13.11.2009, roč. 7, 
č. 46, s. 5. 
EISENBRUK, Jiří. Sumec žbluňkne zpátky do rybníka. Znojemsko. 10.11.2009, roč. 19, č. 45, s. 1, 2. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - Zámecký rybník - ryby - výlovy 
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1990)  VSM 
Obec zatím vítězí ve sporu s hraběnkou / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 294 (18.12.2009), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - spory - vlastnictví - soudy 
 
 
 

Jev i šov ice: 
 
 

1991)  SMOLA,  Danie l  
Likvidační pokuta pro bioplynku platí : Ministerstvo životního prostředí potvrdilo pětimilionovou pokutu 
dceřiné společnosti Agrodružstva Jevišovice / Daniel Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 7 (9.1.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Trest bioplynové stanici: pět milionů. Mladá fronta dnes. 9.1.2009, roč. 20, č. 7, s. 2, 
Jižní Morava. 
TREK. Bioplynka v Karlově dostala pokutu pět milionů. Znojemsko. 13.1.2009, roč. 19, č. 2, s. 1. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - zemědělství - podniky - Agrodružstvo Jevišovice – Zevo, spol. s r. o. 
- bioplynové stanice - pokuty - odvolání 
 

1992)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Plesy: Jevišovice dostal do varu kankán : v sále Starého zámku v Jevišovicích se plesalo / Sylva 
Pavlačková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 9 (12.1.2009), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - plesy - Starý zámek 
 

1993)  SMO 
Jeďtě ze Žabího škrku na Ouvarec, poradí v Jevišovicích / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 12 (15.1.2009), s. 3. 

dtto: 
BE. Jevišovičtí už brzy pojmenují své ulice. Znojemský týden. 19.1.2009, roč. 9, č. 4, s. 5. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - ulice - nové - názvy - radnice – 
schvalování 
 

1994)  GROSSMANN, David  
Hubatka: Přichází jitrnicová krize / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 21 (26.1.2009), s. 3. 

dtto: 
Š. V Jevišovicích se soutěžilo o nejchutnější jitrnici. Znojemsko. 27.1.2009, roč. 19, č. 4, s. 1. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - vaření - domácí zabijačka - speciality - jitrnice - 
soutěže - Jevišovická jitrnice - organizátoři - Hubatka, Zdeněk 
 

1995)  BE 
Krize postihla i jitrnice v Jevišovicích / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 5 (26.1.2009), s. 8. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - vaření - domácí zabijačka - speciality - jitrnice - 
soutěže - Jevišovická jitrnice 
 

1996)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Agrodružstvo Jevišovice sklízí chvály i tresty, a z pokut si může udělat sbírku / Ľuba Peterková. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 19, č. 5 (3.2.2009), s. 1. 
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obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - zemědělství - podniky - Agrodružstvo Jevišovice - pokuty - ředitelé 
- Rada, Bohumír 
 

1997)  MOŠTĚK,  Mart in  
Jevišovičtí přišli o lékárnu. Podruhé : až do Znojma budou muset jezdit lidé z Jevišovic pro léky / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 88 (15.4.2009), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - zdravotnictví - lékárny - zrušení 
 

1998)  VSM 
Z Jevišovic povede nová cyklostezka dlouhá 46 km / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -
- Roč. 20, č. 89 (16.4.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - cyklostezky - otevření - doprovodné - 
programy 
 

1999)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Jevišovičtí budou bojovat se sinicemi : už přes osm let se Jevišovičtí potýkají se sinicemi v místní 
přehradě / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 91 
(18.4.2009), s. 1. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - příroda - vodstvo - přehrady - znečištění - sinice - odstranění 
 

2000)  VSM 
Jevišovická přehrada získá ztracený lesk. Zbaví ji sinic / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 92 (20.4.2009), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - přehrady - Jevišovická přehrada - znečištění - 
sinice - vyčištění - projekty 
 

2001)  MOŠTĚK,  Mart in  
Svátek v Jevišovicích: kola, vojáci a lampiony : ukázku techniky českých a britských vojáků, otevření 
nových cyklotras, a i tradiční lampionový průvod chystá radnice v Jevišovicích / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 106 (7.5.2009), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - 8. květen - oslavy - akce 
 

2002)  MOŠTĚK,  Mart in  
Krokodýlí farma: komplikace a zlost : jevišovické agrodružstvo podruhé neuspělo s žádostí o stavební 
povolení na farmu s turistickým areálem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 177 (31.7.2009), s. 1. 

dtto: 
TREK. Krokodýli rostou, jejich farma nikoliv. Znojemsko. 4.8.2009, roč. 19, č. 31, s. 2. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - podniky - 
Agrodružstvo Jevišovice - farmy - krokodýlí farmy - výstavba - zamítnutí - Krajský úřad-Jihomoravský 
kraj 
 

2003)  JM 
Zelenou vodu v přehradě něchtějí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 34 (17.8.2009), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - příroda - vodstvo - přehrady - znečištění - sinice - odstranění 
 

2004)  SK 
V domově pro seniory otevřeli dveře / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 34 (17.8.2009), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - sociální péče - důchodci - senioři - Domov důchodců Jevišovice - den 
otevřených dveří - 2. ročník 
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2005)  JAK 
Jevišovice zvou na historické slavnosti / jak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 198 (25.8.2009), s. 3. 

dtto: 
TREK. V Jevišovicích chystají velkolepé oslavy historie města. Znojemsko. 25.8.2009, roč. 19, č. 34,     
s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Jevišovické historické slavnosti - programy 
 

2006)  SMOLA,  Vojtěch  
Jevišovičtí oslaví Suchého Čerta : slavného lapku připomenou sobotní historické slavnosti / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 200 (27.8.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
TREK. Slavnosti s Čertem. Znojemsko. 1.9.2009, roč. 19, č. 35, s. 1, 8. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Jevišovické historické slavnosti - programy - 
Hynek z Kunštátu - Suchý Čert - připomenutí 
 

2007)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Jevišovické slavnosti: bohatší program : letos zažijí Jevišovice druhé historické slavnosti / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 202 (29.8.2009), s. 3. 

dtto: 
RUBEŠOVÁ, Darina. Jevišovice slavily, dešti navzdory. Rovnost-Znojemský deník. 31.8.2009, roč. 20,    
č. 203, s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Jevišovické historické slavnosti - 2. ročník - 
programy 
 

2008)  DAK 
Umělé hřiště otevře Antonín Panenka / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 237 (10.10.2009), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - sport - fotbal - fotbalová - hřiště - umělé - povrchy - výstavba - 
dokončení - slavnostní - zahájení 
 

2009)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Show v Jevišovicích: Panenka u míče : jevišovičtí fotbalisté a fanoušci v sobotu slavili / Dalibor Krutiš. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 238 (12.10.2009), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - sport - fotbal - fotbalová - hřiště - umělé - povrchy - výstavba - 
dokončení - slavnosti - shrnutí 
 

2010)  BE 
Hřiště pokřtil i Panenka / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 42 (12.10.2009), s. 1, 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - sport - fotbalová - hřiště - umělé - povrchy - slavnostní - otevření 
 

2011)  SK 
Jevišovice zatím dotaci na kanalizaci nedostanou / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 47 (16.11.2009), s. 4. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - výstavba - dotace - žádosti - 
zamítnutí - Ministerstvo zemědělství 
 

2012)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Eximet propouští lidi, bojuje tak s krizí : desítka firem na Znojemsku omezila výrobu / Dalibor Krutiš. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 275 (26.11.2009), s. 3. 
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obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - průmysl - podniky - Eximet Jevišovice - zakázky - úbytek - výroba - 
omezení - zaměstnanci - propouštění 
 

2013)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
381 rostlin na kruháku v Jevišovicích / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 45 
(10.11.2009), s. 1. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - kruhové - objezdy - údržba - osázení - architekti 
- Vymazalová, Hana 
 

2014)  SMOLA,  Danie l  
Soud zrušil pokutu Agrodružstvu : Jevišovické Agrodružstvo nemusí platit osmimilionovou pokutu         
za údajnou kartelovou dohodu o cenách drůběže z roku 2006 / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 287 (10.12.2009), s. 1. 

dtto: 
BE. Jevišovičtí pokutu za kuřata platit nebudou. Znojemský týden. 7.12.2009, roč. 9, č. 50, s. 4. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - Brno (Česko) - soudnictví - kauzy - Agrodružstvo Jevišovice - 
pokuty - zrušení 
 

2015)  PKN 
Jevišovice: Po starých zámeckých schodech / PKN. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 49 (8.12.2009), s. 4 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - Starý zámek - schody - opravy - 
rekonstrukce - rekultivace 
 

2016)  SK 
V Jevišovicích pokřtili knihu o svém okolí / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. VIII, příl. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - publikace - Jak kráčel čas naším krajem - 
křtění 
 

2017)  MÁLEK,  Pave l  
Střípky z historie - Jevišovická přehrada / Pavel Málek. -- In: Zpravodaj města Jevišovice. -- Č. 5 
(.04.2009), s. 4-5. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - příroda - vodstvo - přehrady - Jevišovická přehrada - historie - 
statistiky 
 

2018)  PEŘINKA,  Frant išek Václav  
Hynek z Kunštátu a Jevišovic zvaný Suchý čert / František Václav Peřinka. -- In: Zpravodaj města 
Jevišovice. -- Č. 6 (.06.2009), s. 9-10. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - osobnosti - purkrabí - lupiči - Hynek z Kunštátu - Hynek z Kunštátu 
a Jevišovic - Suchý Čert - biografie 
 

2019)  JAN 
Jan Sokol z Lamberka. -- In: Zpravodaj města Jevišovice. -- Č. 6 (.06.2009), s. 10-12. 

dtto: 
Bitva u Grunwaldu. Zpravodaj města Jevišovice. 2009, č. 6, s. 12-13. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - vojenství - Bitva u Grunwaldu - osobnosti - vojevůdci - z Lamberka, 
Jan Sokol - biografie 
 

2020)  VAJČNER,  Jan 
100 let měšťanské školy v Jevišovicích / Jan Vajčner. -- In: Zpravodaj města Jevišovice. -- Č. 6 
(.06.2009), s. 14-15. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - školství - měšťanské - školy - 100. výročí - založení - historie 
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Jezeřany – Maršov ice: 
 
 

2021)  VSM 
Web Jezeřan dostal nejvíc hlasů / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 54 
(5.3.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
SPA. Zlatý erb: obec má cenu veřejnosti. Rovnost-Znojemský deník. 9.3.2009, roč. 20, č. 57, s. 3.  
JM. Ve Zlatém erbu uspěly Jezeřany-Maršovice. Znojemský týden. 2.3.2009, roč. 9, č. 10, s. 3. 
obce - Jezeřany-Maršovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - zviditelnění - internet - 
World Wide Web - soutěže - Zlatý erb 2009 - Cena veřejnosti 
 

2022)  TREK 
Jezeřany-Maršovice mají oceněný web / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 10 (10.3.2009), s. 4. 

dtto: 
MASK. Cena veřejnosti za web. Zrcadlo. 20.3.2009, roč. 8, č. 6, s. 1. 
obce - Jezeřany-Maršovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - zviditelnění - internet - 
World Wide Web - soutěže - Zlatý erb 2009 - Cena veřejnosti 
 

2023)  SPA 
Náves ozdobí živý Betlém / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 297 
(22.12.2009), s. 3. 
obce - Jezeřany-Maršovice (Znojmo, Česko) - církev - tradice - Vánoce - živé - betlémy 
 
 
 

Jiř ice  u Miros lav i :  
 
 

2024)  CHAF 
V Jiřicích u Miroslavi budou slavit 100 let školy / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 21 (18.5.2009), s. 2. 
obce - Jiřice u Miroslavi (Znojmo, Česko) - školství – ZŠ Jiřice u Mirolavi - budovy - 100. výročí - oslavy 
 

2025)  SLANINA,  Lubomír  
Škola v Jiřicích slavila 100 let / Lubomír Slanina. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 22 (2.6.2009), s. 4. 
obce - Jiřice u Miroslavi (Znojmo, Česko) - školství – ZŠ Jiřice u Mir. - 100. výročí - založení - oslavy 
 
 
 

Kravsko: 
 
 

2026)  BE 
Sportovci v Kravsku si už brzy přijdou na své / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 9 (23.2.2009), s. 3. 
obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - sport - hřiště - víceúčelová - výstavba - dotace - Evropské a státní 
fondy 
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2027)  BE 
V Kravsku staví byty pro seniory / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 9 (23.2.2009), s. 4. 
obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - sociální péče - senioři - důchodci - byty - výstavba 
 

2028)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Obec chystá stavbu víceúčelového hřiště / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 85 (10.4.2009), s. 3. 
obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - sport - víceúčelová - hřiště - výstavba - dotace - Evropská unie 
 

2029)  T 
Do školy v Kravsku putuje částka 67 000 korun kvůli bezpečnosti dětí / t. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, 
č. 14 (7.4.2009), s. 3. 

dtto: 
KR. Evropské peníze pro školu v Kravsku. Listy jižní Moravy. 2009, č. 4, s. 2. 
obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - školství - základní - mateřské - školy - projekty - Nadace Partnerství - 
realizace 
 

2030)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Sportovci v Kravsku budou míst nové hřiště / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 111 (14.5.2009), s. 3. 
obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - sport - víceúčelová - hřiště - výstavba - dotace - Evropská unie 
 

2031)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Děti z Kravska našly nebezpečná místa : sedm nebezpečných míst v obci označily děti ze základní a 
mateřské školy do mapy / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 240 (14.10.2009), s. 3. 
obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - doprava - nebezpečná - místa - děti - označení - projekty - Na zelenou 
 

2032)  EIS 
V Kravsku bezpečně do školy / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 43 (27.10.2009), s. 4. 
obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - doprava - nebezpečná - místa - děti - označení - projekty - Policie ČR 
- návrhy - vypracování 
 
 
 

Krhov ice: 
 
 

2033)  IVANOVIČOVÁ,  Lenka 
Z historie obce / Lenka Ivanovičová. -- In: Zpravodaj Obecního úřadu v Krhovicích. -- Č. 1 (.03.2009),   
s. nestr. 
obce - Krhovice (Znojmo, Česko) - dějiny - 18. stol. - povodně - hladomor - historie 
 

2034)  MUSILOVÁ,  Zuzana 
Solární park v Krhovicích / Zuzana Musilová. -- In: Zpravodaj Obecního úřadu v Krhovicích. -- Č. 1 
(.03.2009), s. nestr. 
obce - Krhovice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - solární - fotovoltaické - elektrárny - parky 
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2035)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Chovatelka Bajková: Své koně bych na dostihy neposlala / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 196 (22.8.2009), s. 3. 
obce - Krhovice (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - koně - farmy - chovatelé - Bajková, 
Zdeňka 
 
 
 

Křep ice: 
 
 

2036)  V 
V Křepicích slavili 110 let hasičů. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 23 (1.6.2009), s. 8. 
obce - Křepice (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - hasičské - sbory - Sbor dobrovolných hasičů Křepice - 
110. výročí - založení 
 
 

2037)  JM 
Nejlépe třídí odpad v Podhradí a Křepicích / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 4. 
obce - Křepice (Znojmo, Česko) - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - životní prostředí - odpady - 
třídění - soutěže - Eko-kom - úspěchy - diplomy - předání 
 
 
 

Kuchařov ice: 
 
 

2038)  SMOLA,  Danie l  
Z oslavy firmy šlo čtvrt milionu dlouhodobě nemocným : patnáct let od zahájení výroby plastových oken 
a pětapadesátiny svého majitele Petra Mahela oslavila kuchařovická firma v Městském divadle 
netradičně / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 92 
(20.4.2009), s. 3. 

dtto: 
MRVA, Vlastimil. Panenka štěstí Petra Mahela. Znojemsko. 28.4.2009, roč. 19, č. 17, s. 5. 
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - průmysl - firmy - H&M s. r. o. - 15. výročí - historie - charitativní 
sbírky - léčebna dlouhodobě nemocných - majitelé - Mahel, Petr - rozhovory 
 

2039)  RUBEŠOVÁ,  Darina  
Recesní Grand Prix přilákala šedesát jezdců / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 197 (24.8.2009), s. 3. 
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - sport - jezdectví - soutěže - Recesní Grand Prix - pořadatelé - 
Equus Kuchařovice, o. s. 
 

2040)  HOSPODAŘENÍ 
Hospodaření obce Kuchařovice. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 16, č. 9 (17.9.2009), s. 2. 
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - rozpočet - příjmy - výdaje - 2009 
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2041)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kuchařovice kraji: Vyžeňte kamiony : kvůli nadměrnému hluku z kamionů budou zastupitelé z Kuchařovic 
a Suchohrdel psát na krajský úřad / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 263 (11.11.2009), s. 1. 

dtto: 
BE. Kuchařovičtí chtějí ze zoufalství blokovat silnici. Znojemský týden. 9.11.2009, roč. 9, č. 46, s. 4. 
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - Suchohrdly u Znojma (Česko) - silniční - kamiónová - doprava - 
kamiony - hluk - obyvatelé - protesty 
 

2042)  SMOLA,  Vojtěch  
Hrozí blokádou silnice : obyvatele Kuchařovic i Suchohrdel trápí nápor tisíců kamionů denně... / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 264 (12.11.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - Suchohrdly u Znojma (Česko) - doprava - kamiony - přetížení - 
občané - protesty - blokády 
 

2043)  JM 
Kuchařovice budou měnit katastr se Znojmem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 1 (28.12.2009), s. 4. 
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - katastrální - území - změny 
 
 
 

Lechov ice: 
 
 

2044)  VSM 
Lechovický obchvat: nejisté jaro / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 16 
(20.1.2009), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - obchvaty - pozemky - výkup - výstavba - zahájení 
- Ředitelství silnic a dálnic - jednání 
 

2045)  MM 
Obchvat Lechovic opět vázne na nedořešených pozemcích / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 54 (5.3.2009), s. 3. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - pozemky - výkup - 
Ředitelství silnic a dálnic - jednání 
 

2046)  SMO 
Vína ze Znojemska bodovala na Festwine / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 125 (21.5.2009), s. 3. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinné sklepy Lechovice - vína - Chardonnay - 
mezinárodní výstavy vín - Festwine - vítězství 
 

2047)  SMOLA,  Danie l  
Lechovičtí vinaři plánují stavbu areálu / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 198 (25.8.2009), s. 3. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - vinařské - areály - výstavba - plánování - Vinné sklepy 
Lechovice 
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2048)  MOŠTĚK,  Mart in  
Obchvat po roce: na mrtvém bodě : letošní sezona už zřejmě stavitelům znojemského obchvatu proteče 
mezi prsty / Martin Moštěk, Jan Charvát. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 200 (27.8.2009), s. 1. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - odložení - pozemky - výkup 
- Ředitelství silnic a dálnic - jednání 
 

2049)  EIS 
Vinné sklepy Lechovice: čtyři vagony hroznů na burčák / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 37 
(15.9.2009), s. 2. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - zemědělství - hrozny - sběr - Vinné sklepy Lechovice - burčák - 
výroba 
 
 
 

Lesná: 
 
 

2050)  JM 
František Svozil má v unikátní sbírce 300 rádií a 50 televizorů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 7 (9.2.2009), s. 4. 
obce - Lesná (Znojmo, Česko) - sdělovací prostředky - rádia - televizory - osobnosti - sběratelé - Svozil, 
František 
 

2051)  TIK 
O motocyklovém muzeu, bacilu zvaném veteránismus i první dámě české country / TIK. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 19, č. 32 (11.8.2009), s. 12. 
obce - Lesná (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Muzeum motocyklů Lesná - 
sběratelé - Holcmann, Pavel 
 
 
 

Lukov: 
 
 

2052)   JM 
Maloval podle vzoru z 18. století / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 35 (24.8.2009), s. 13. 
obce - Lukov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mikuš, Vítězslav - obrazy 
- kapličky 
 
 
 

Mackov ice: 
 
 

2053)  ONDRÁČEK,  Kare l  
Oprava památníku u kostela / Karel Ondráček. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 10, č. 1 (2009), s. 13-14. 
obce - Mackovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - památníky - opravy - historie 
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Mašov ice: 
 
 

2054)  JM 
V Mašovicích si vyměnili manželky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 11 (9.3.2009), s. 1, 5. 

dtto: 
PETERKOVÁ, L'uba. Výměnu manželky vyzkoušel Aleš Pelikán. Znojemsko. 10.3.2009, roč. 19, č. 10,        
s. 1, 5. 
JM. Co se nevešlo do Výměny manželek. Znojemský týden. 30.3.2009, roč. 9, č. 14, s. 5. 
obce - Mašovice (Znojmo, Česko) - sdělovací prostředky - televize - pořady - Výměna manželek – 
natáčení 
 

2055)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Vrtulník hasil požár u Mašovic / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 94 (22.4.2009), s. 1, 4. 

dtto: 
JM. Hasiči měli minulý týden plno práce. Znojemský týden. 27.4.2009, roč. 9, č. 18, s. 2. 
EISENBRUK, Jiří. Mašovice: Požár hasil i vrtulník. Znojemsko. 28.4.2009, roč. 19, č. 17, s. 3. 
obce - Mašovice (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - zásahy - požáry - likvidace 
 

2056)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Radostné poselství Vánoc / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 51 (22.12.2009), s. 23. 
obce - Mašovice (Znojmo, Česko) - církev - tradice - Vánoce - osobnosti - faráři - Hudec, Josef - 
rozhovory 
 
 
 

Miku lov ice: 
 
 

2057)  PAVLÍK, V .  
Něco znojemské historie : Kostel sv. Petra a Pavla - Mikulovice u Znojma / V. Pavlík. -- In: Život farností 
Znojma. Č. 1 (2009), s. 4. 
obce - Mikulovice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Petra a Pavla - dějiny - stavby - historie 
 

2058)   CHAF 
Z. Lamačová z Mikulovic vydržela jen tři otázky / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 20 (11.5.2009), s. 1. 
obce - Mikulovice (Znojmo, Česko) - sdělovací prostředky - televize - pořady - Nic než pravda - natáčení 
- účast 
 

2059)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Bez peněz se v soutěžích vítězit nedá, říká velitel hasičů / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 235 (8.10.2009), s. 4. 
obce - Mikulovice (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů Mikulovice - tradice – 
soutěže 
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Miros l av: 
 
 

2060)  VSM 
Sochu letkyně, kterou zničil vandal, řemeslníci opravili / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 6 (8.1.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
CHAF. V Miroslavi opravili památník. Znojemský týden. 9.2.2009, roč. 9, č. 7, s. 2. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - vandalství - sochy - zničení 
 

2061)  MASK 
Město chce mít své logo / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 1 (9.1.2009), s. 3. 

dtto: 
DOMS. Miroslav hledá logo. Znojemský týden. 12.1.2009, roč. 9, č. 3, s. 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - města - propagace - loga - návrhy 
 

2062)  DOMS 
Miroslav má být zase o něco hezčí / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 4 (19.1.2009), s. 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Miroslav - města - 
projekty - dotace - žádosti 
 

2063)  DOMS 
Nádraží v Miroslavi se dočkalo modernizace / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 4 (19.1.2009), s. 6. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - autobusová - doprava - nádraží - terminály - rekonstrukce - 
modernizace 
 

2064)  KAMEN, Jiř í  
Příběh Pavla Krbálka : andělé z ostrova Elba, Lucernu a Miroslavi / Jiří Kamen. -- In: Xantypa. -- ISSN 
1211-7587 -- Roč. 14, č. 3, (24.2.2009), s. 80-83. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - výtvarníci - Krbálek, Pavel- sochy - 
obrazy - šperky - biografie 
 

2065)  PAVLÍK, V .  
Něco znojemské historie : Kostel sv. Petra a Pavla - Miroslav / V. Pavlík. -- In: Život farností Znojma. -- 
Č. 3 (2009), s. 3-4. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Petra a Pavla - historie 
 

2066)  O 
O německé měšťanské dívčí škole v Miroslavě. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 52, č. 1 (2009),       
s. 29. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - školství - měšťanské - dívčí - školy - historie 
 

2067)  A.C .  
Vzpomínky na II. světovou válku / A.C. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 52, č. 1 (2009), s. 29-32. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - vojenství - druhá světová válka, 1939-1945 - osobnosti - vojáci - 
Citterbergová, Věra - Větrovcová, Věra - životopisy - historie - vzpomínky 
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2068)  MOŠTĚK,  Mart in  
Miroslav chce terminál jinde než kraj : zástupcům Miroslavi se nelíbí místo, které krajští radní vybrali 
pro autobusový terminál u silnice na Brno / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 53 (4.3.2009), s. 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - autobusová - doprava - integrovaný dopravní systém - začlenění - 
terminály - projekty - umístění - Městský úřad Miroslav - nesouhlas 
 

2069)  SMOLA,  Vojtěch  
Zámek chce dvanáct kupců / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,   
č. 54 (5.3.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
VSM. Počet zájemců o zámek v Miroslavi klesl na pět. Mladá fronta dnes. 17.3.2009, roč. 20, č. 64, s. 2, 
Jižní Morava. 
MASK. Miroslavští vybírají kupce zámku. Znojemský týden. 2.3.2009, roč. 9, č. 10, s. 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - chátrání - zájemci - hledání 
 

2070)  DOMS 
Sluneční elektrárna bude i u Miroslavi / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 10 (2.3.2009), s. 1. 

dtto:  
MASK. Místo skládky elektrárna. Zrcadlo. 6.3.2009, roč. 8, č. 5, s. 1. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - sluneční - fotovoltaické - elektrárny - výstavba 
 

2071)  MASK 
O miroslavský zámek je nevídaný zájem / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 5 (6.3.2009), s. 2. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Zámek v Miroslavi má kupce. Mladá fronta dnes. 25.3.2009, roč. 20, č. 71, s. 2, Jižní 
Morava. 
EISENBRUK, Jiří. O miroslavský zámek se uchází pět zájemců. Znojemsko. 24.3.2009, roč. 19, č. 12, s. 9. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - chátrání - zájemci - hledání 
 

2072)  MOŠTĚK,  Mart in  
Zámek v Miroslavi: dva zájemci : Středoevropské centrum pro setkávání architektů nebo místo          
pro pobývání a tvorbu výtvarných umělců / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 71 (25.3.2009), s. 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - prodej - zájemci - koupě - nabídky 
 

2073)  VOJTEK,  Mi lan  
O zámek v Miroslavi usilují dva zájemci : zastupitelé se rozhodují, komu památku s tisíciletou historií 
svěří / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 72 (26.3.2009), s. 12. 

dtto: 
MASK. Ze zámku má být umělecká dílna či centrum architektů. Znojemský týden. 30.3.2009, roč. 9,     
č. 14, s. 1, 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - prodej - zájemci – Městský úřad 
Miroslav - rozhodování 
 

2074)  JM 
Anna Počarovská trhá rekordy ve skládání puzzlí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 12 (16.3.2009), s. 1, 9. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - hlavolamy - puzzle - skládání - rekordy - 
Počarovská, Anna 
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2075)  MASK 
Na zámku umělecká dílna nebo centrum architektů / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 7 (3.4.2009), s. 4. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - prodej - zájemci - Městský úřad 
Miroslav - rozhodnutí 
 

2076)  BARTUŠKOVÁ,  Eva  
Ocenění vzácného učitele / Eva Bartušková. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 52, č. 2 (2009), s. 45. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - školství - základní - školy - ZŠ Miroslav - osobnosti - učitelé - Vavřík, 
Karel - biografie 
 

2077)  A. C .  
Vyznání otci, válečnému veteránu / A. C. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 52, č. 2 (2009), s. 46-47. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - vojenství - osobnosti - váleční veteráni - Citterberg, Jozef - 
Citterbergová, Věra - vzpomínky - biografie 
 

2078)  VSM 
Z miroslavského zámku bude centrum architektů / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 99 (28.4.2009), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - prodej - zájemci - architekti - centra 
 

2079)  MASK 
Terminál bude u nádraží / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 8 (17.4.2009), s. 4. 

dtto: 
MASK. Terminál bude u nádraží, zlepší se obslužnost i bezpečnost. Znojemský týden. 20.4.2009, roč. 9, 
č. 17, s. 5. 
EIS. Miroslavský terminál se stěhuje. Znojemsko. 15.4.2009, roč. 19, č. 15, s. 12. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - autobusová - doprava - terminály - výstavba - umístění - rozhodnutí 
 

2080)  MOŠTĚK,  Mart in  
Zámek dostane architekt z Brna : záměr brněnského architekta Zdeňka Fránka zaujal zastupitele         
v Miroslavi / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 20, č. 100 (29.4.2009), s. 1. -- 
ISSN 1802-0933  

dtto: 
TREK. Zámek v Miroslavi dostane architekt. Znojemsko. 5.5.2009, roč. 19, č. 18, s. 2. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - prodej - opravy - jednání - centrum 
pro architekty 
 

2081)  VOJTEK,  Mi lan  
Zámek v Miroslavi se stane centrem architektů / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
19, č. 104 (5.5.2009), s. 10. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - opravy - využití - Mezinárodní centrum 
architektů 
 

2082)  MM 
Miroslavští vybírají logo svého města / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7,      
č. 18 (30.4.2009), s. 4. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - města - propagace - loga- návrhy 
 

2083)  MASK 
Zámek v Miroslavi získal Zdeněk Fránek / mask. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 20 (11.5.2009), s. 1, 3. 
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dtto: 
MASK. Z. Fránek: Do zámku dáme tolik peněz, kolik bude potřeba. Znojemský týden. 18.5.2009, roč. 9, 
č. 21, s. 3. 
MASK. O zámku je rozhodnuto. Zrcadlo. 15.5.2009, roč. 8, č. 10, s. 1. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - opravy - využití - Mezinárodní centrum 
architektů - Fránek, Zdeněk 
 

2084)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Miroslav hostí dechovky / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 136 (12.6.2009), s. 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - dechovka - přehlídky - Miroslavský klíč 2009 -       
5. ročník 
 

2085)  MAPE 
Nová motokrosová dráha u Miroslavi / mape. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 12 (12.6.2009), s. 12. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - sport - motokros - motokrosové - tratě - otevření - provozovatelé - 
Junior motocross club Miroslav 
 

2086)  TREK 
Miroslav: topinky a soutěž o sud piva / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 24 (16.6.2009), s. 4. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - topinkyády - soutěže - hlasování 
 

2087)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Motokrosová dráha projde v sobotu křtem : historicky prvním závodem na nové trati zahájí provoz 
Motokrosový klub Miroslav / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 148 (26.6.2009), s. 17. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - sport - motokros - dráhy - vybudování - provoz - zahájení - 
Motokrosový klub Miroslav 
 

2088)  TOF 
Jubilejní Meruňkobraní v Miroslavi / tof. -- In: Listy jižní Moravy. -- Č. 7 (2009), Roč. 2, s. 5. 

dtto: 
BE. Svátek meruněk chystají v Miroslavi už po dvacáté. Znojemský týden. 13.7.2009, roč. 9, č. 29, s. 7. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Meruňkobraní - Jarmark u Floriána - 20. ročník - 
programy 
 

2089)  SMOLA,  Vojtěch  
Na Meruňkobraní míří i Neckář : Miroslav čeká již tuto sobotu největší slavnost města / Vojtěch Smola. 
-- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 164 (16.7.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Meruňkobraní - Jarmark u Floriána - 20. ročník - 
programy - zahájení 
 

2090)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Meruňkobraní: uvaří 1200 knedlíků : města a obce na Znojemsku připravily na meruňkovou a okurkovou 
dobu tradiční akce / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 165 (17.7.2009), s. 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Meruňkobraní - Jarmark u Floriána - 20. ročník - 
programy - soutěže - zahájení 
 

2091)  RUBEŠOVÁ,  Darina  
Meruňkový král snědl 105 knedlíků : nejen tradiční soutěž o Knedlíkového krále, ale také hasičskou 
soutěž, historickou či krvavou bitvu, střelecké ukázky a jiné atrakce si užili hosté letošního jubilejního 
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Miroslavského meruňkobraní / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 167 (20.7.2009), s. 3. 

dtto: 
RUBEŠOVÁ, Darina. Nejlepší meruňkovici má Podracký. Rovnost-Znojemský deník. 21.7.2009, roč. 20,  
č. 168, s. 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Miroslavské meruňkobraní - 20. ročník - atrakce - 
Knedlíkový král - Meruňkovice roku 2009 
 

2092)  UKAŽ 
Ukaž, že jsi jedlík, spolkni ještě knedlík : jubilejní, dvacátý ročník Meruňkobraní v Miroslavi přinesl 
nového meruňkového krále. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 177 (31.7.2009), 
s. 10. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - soutěže - Meruňkobraní - vítězové 
 

2093)  PI 
Miroslavské meruňkobraní ožije s Jarmarkem u Floriána již zítra! / PI. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 7, č. 29 (17.7.2009), s. 4. 

dtto: 
PI. Město meruněk čeká bohatý kulturní program a XX. jubileum. Znojemské noviny. 17.7.2009, roč. 7, 
č. 29, s. 5. 
VOLF, Roman. Deštivé Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána. Zrcadlo. 31.7.2009, roč. 8, č. 14, s. 6. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Meruňkobraní - Jarmark u Floriána - 20. ročník - 
programy - soutěže - zahájení 
 

2094)  BE 
Miroslav má nového meruňkového krále / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 30 (20.7.2009), s. 1. 

dtto: 
Š. Spořádal 105 meruňkových knedlíků. Znojemsko. 21.7.2009, roč. 19, č. 29, s. 5. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Meruňkobraní - 20. ročník - atrakce - Knedlíkový 
král 
 

2095)  SPA 
Město vydá publikaci o přírodě / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 178 (1.7.2009), s. 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - publikace - příroda - vydání 
 

2096)  RUBEŠOVÁ,  Darina  
Feher: V Miroslavi jsme s kopanou začínali na štěrku / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 185(10.8.2009), s. 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - sport - fotbal - fotbalové kluby - 80. výročí - založení - osobnosti - 
fotbalisté - Feher, Jan 
 

2097)  KLEJDUSOVÁ,  V .  
Galerie osobností / V. Klejdusová : Rudolf Kůrka (22.3.1928-16.7.1994). -- In: Miroslavský zpravodaj. -- 
Roč. 52, č. 4 (2009), s. 15-16. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - tajemníci - MěNV - Kůrka, 
Rudolf – vzpomínky 
 

2098)  KOTÁL,  Miros lav  
Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána 2009 / Miroslav Kotál, Roman Volf, Michal Klejdus. -- In: 
Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 52, č. 4 (2009), s. 16-19. 
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obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Meruňkobraní - 20. ročník - Jarmark u Floriána - 
10. ročník - soutěže - výsledky 
 

2099)  RZ 
Krojované hody v Miroslavi / rz. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 35 (1.9.2009), s. 6. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - tradiční - krojované - hody 
 

2100)  BE 
Miroslavským školákům bude v zimě tepleji / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 39 (21.9.2009), s. 5. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - školství - základní - školy – ZŠ Miroslav - budovy – zateplení 
 

2101)  MASK 
Nádraží zaplatila unie / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 18 (25.9.2009), s. 2. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - autobusová - doprava - nádraží -rekonstrukce - dokončení - investice 
- Evropská unie 
 

2102)  EIS 
Součástí nového nádraží v Miroslavi bude i kavárna / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 39 (30.9.2009), 
s. 5. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - autobusová - nádraží - rekonstrukce - dotace - Evropská unie 
 

2103)  KOP 
Miroslav vydá průvodce / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 41 (5.10.2009), s. 13. 

dtto: 
SK. V Miroslavi představili průvodce přírodou Miroslavska. Znojemský týden. 2.11.2009, roč. 9, č. 45,    
s. 5. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - průvodce - vydání 
 

2104)  VOLF,  Roman 
Galerie osobností : Klemens Kramert (1909-1979), Emil Ženatý, 18.9.1915-14.2.1994 / Roman Volf,        
V. Klejdusová. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 52, č. 5 (2009), s. 11-13. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - kněží - kaplani - faráři - misionáři - Kramert, 
Klemens - Ženatý, Emil - biografie 
 

2105)  TOF 
Na košt gulášů do Miroslavi / tof. -- In: Listy jižní Moravy. -- Č. 11 (2009), Roč. 2, s. 5. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Gulášovka - 2009 - 13. ročník 
 

2106)  VOJTEK,  Mi lan  
Po Meruňkobraní v Miroslavi nastoupilo pětapadesát gulášů / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
2119. -- Roč. 19, č. 272 (23.11.2009), s. 7. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - meruňkobraní - gulášové olympiády - Gulášovka 
2009 - 13. ročník 
 

2107)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Miroslav: z půjčky bude domov : z dvoumiliardového úvěru, jehož pořízení schválilo krajské 
zastupitelstvo minulý týden, získá pětasedmdesát milionů korun také město Miroslav / Dalibor Krutiš. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 272 (23.11.2009), s. 1. 

dtto: 
JM. Kraj postaví domov pro seniory. Znojemský týden. 30.11.2009, roč. 9, č. 49, s. 2. 
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obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - veřejný život - státní správa - projekty - Projekt regionální 
infrastruktury kraje - úvěry - Evropská investiční banka - získání - Domov důchodců Miroslav - výstavba 
 

2108)  SMOLA,  Danie l  
Falšovaný burčák: voda a barviva : už na šesti místech objevila Česká zemědělská a potravinářská 
inspekce ředěný a dobarvovaný burčák miroslavské firmy E.S.E. / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 279 (1.12.2009), s. 1. 

dtto: 
TREK. Miroslav se cítí poškozena pančovaným burčákem. Znojemsko. 18.11.2009, roč. 19, č. 46, s. 1, 2. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - průmysl - firmy - E.S.E. Miroslav - burčák - Česká zemědělská a 
potravinářská inspekce - závady 
 

2109)  BE 
V Miroslavi snědli 275 litrů guláše / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 48 (23.11.2009), s. 9. 

dtto: 
EIS. Miroslavská gulášovka. Znojemsko. 24.11.2009, roč. 19, č. 47, s. 4. 
PP. Miroslav: rekordních 52. Znojemsko. 1.12.2009, roč. 19, č. 48, s. 4. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Gulášovka - 13. ročník 
 

2110)  BE 
Vánoční strom i věnec zdobí miroslavské náměstí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 49 (30.11.2009), s. 8. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - církev - tradice - Vánoce - vánoční strom - adventní - věnce 
 

2111)  SMOLA,  Danie l  
Falšovaný burčák: už pošesté voda a barviva : už na šesti místech objevila Česká zemědělská a 
potravinářská inspekce ředěný a dobarvovaný burčák miroslavské firmy E.S.E / Daniel Smola. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 49 (4.12.2009), s. 2. 

dtto: 
JM. E.S.E hrozí za burčák i ztráta živnosti. Znojemský týden. 7.12.2009, roč. 9, č. 50, s. 2. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - průmysl - firmy - E.S.E. Miroslav - burčák - Česká zemědělská a 
potravinářská inspekce - závady 
 

2112)  SMOLA,  Vojtěch  
Trumfovat se nebudeme, vzkazují Miroslavští / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 287 (10.12.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - Miroslav (Znojmo, Česko) - církev - svátky - advent - adventní věnce 
 

2113)  JM 
Kraj postaví domov pro seniory / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 4. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - veřejný život - státní správa - projekty - Projekt regionální 
infrastruktury kraje - úvěry - Evropská investiční banka - získání - Domov důchodců Miroslav - výstavba 
 

2114)  MOŠTĚK,  Mart in  
Strom řemesel voněl perníky : tradiční přehlídka vánočních řemesel a dovedností přilákala do kulturního 
domu v Miroslavi stovky návštěvníků / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 296 (21.12.2009), s. 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - folklor - tradice - řemesla - vánoční - trhy - dárky - výroba - 
Vánoční strom řemesel 
 



   Znojemsko v tisku 2009 
 

 

283 

 

Miros l av –  Kašenec: 
 
 

2115)  RUBEŠOVÁ,  Darina  
V Kašenci se hodovalo až do noci : Kašenec je jednou z mála obcí Znojemska, kde se dosud slaví hody 
tradičním způsobem / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 191 (17.8.2009), s. 3. 
obce - Miroslav-Kašenec (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - tradiční - krojované - hody 
 
 
 

Miros l avské Kn ín ic e: 
 
 

2116)  MASK 
V Knínicích budou rekonstruovat náměstíčko / mask. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 14 (30.3.2009), s. 5. 
obce - Miroslavské Knínice (Znojmo, Česko) - historické - památky - náměstí – rekonstrukce 
 

2117)  MM 
O kácení stromů rozhodnou za měsíc / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 256 (3.11.2009), s. 3. 
obce - Miroslavské Knínice (Znojmo, Česko) - příroda - stromy - kácení - zastupitelé - jednání - posudky 
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MORAVSKÝ  KRUMLOV 
 
 
 

Př í roda –  Ž i votn í  prostřed í :  
 
 

2118)  SMOLA,  Danie l  
Pytláci připraví oboru o statisíce : o statisíce korun připravili majitele moravskokrumlovské obory 
pytláci / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 290 
(14.12.2009), s. 1, 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - příroda - lesnictví - obory - Obora Moravský Krumlov - 
pytláci - pytláctví - zákony - nedostatky 
 

2119)  SMOLA,  Danie l  
Šestnáct milionů za skládku? Prodáno! : Moravský Krumlov prodal na druhý pokus pozemky na bývalé 
skládce Lerch / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 206 
(3.9.2009), s. 1, 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - životní prostředí - skládky - skládka Lerch - prodej - 
pozemky - využití - fotovoltaické elektrárny - výstavba 
 
 
 

Děj iny - His tor ické památky: 
 
 

2120)  GRUNA,  Bronis lav  
Dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko : Moravský Krumlov / Bronislav Gruna, 
Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 2 (23.1.2009), s. 6. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - historické - památky - zámky - kaple - historie - místopisy 
 

2121)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Zájemce chce oživit zámecký park / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 17 (21.1.2009), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - amfiteátry - zámecké parky - opravy - 
občanská - sdružení - Alma 
 

2122)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Incheba zanedbává péči o zámek / ČTK, vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,  
č. 129 (4.6.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Krumlovský zámek v péči Incheby chátrá. Rovnost-Znojemský deník. 5.6.2009, roč. 20, 
č. 130, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - zámky - vlastníci - Incheba, a. s. - péče - 
zanedbání 
 

2123)  SMOLA,  Danie l  
Krumlovský amfiteátr dál chátrá, pronajímatel o plánech mlčí / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 224 (24.9.2009), s. 3. 
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obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - amfiteátry - opravy - odložení - nedostatečné 
- finance 
 
 
 

Veřejný ž i vot: 
 
 

2124)  MASK 
Poslanecká kancelář bude v Krumlově / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 1 (9.1.2009), s. 1. 

dtto: 
DOMS. V Moravském Krumlově bude poslanecká kancelář. Znojemský týden. 12.1.2009, roč. 9, č. 3, s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - politické - strany - poslanci - Kočí, Irena - zvolení - 
Poslanecká kancelář - otevření 
 

2125)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Poslankyně Kočí: Jsem pro zrušení poplatků / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 57 (9.3.2009), s. 3. 

dtto: 
DOMS. Krumlov má poslaneckou kancelář. Znojemský týden. 9.3.2009, roč. 9, č. 11, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - politické - strany - osobnosti - poslanci - Kočí, Irena 
- rozhovory 
 

2126)  SMOLA,  Danie l  
Městské byty v Moravském Krumlově budou na prodej / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 62 (14.3.2009), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočet - schválení 
 

2127)  SMOLA,  Danie l  
Lidé smetli systém prodeje bytů : metodiku prodeje městských bytů chtěli na svém zasedání schválit 
moravskokrumlovští zastupitelé / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 66 (19.3.2009), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelé - městské byty - prodej - 
zamítnutí 
 

2128)  SMOLA,  Danie l  
Krumlovští nechtějí prodat byty za každou cenu / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 71 (25.3.2009),s. 3. 

dtto: 
DOMS. V Krumlově nesouhlasí se způsobem prodeje bytů. Znojemský týden. 30.3.2009, roč. 9,    č. 14, 
s. 1, 3. 
MASK. Nájemníci nesouhlasí se způsobem prodeje bytů. Zrcadlo. 3.4.2009, roč. 8, č. 7, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelé - městské byty - prodej - 
zamítnutí 
 

2129)  MASK 
V Krumlově byla otevřena poslanecká kancelář / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 6 (20.3.2009), s. 2. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Ženský prvek sněmovny: poslankyně Irena Kočí. Znojemsko. 24.3.2009, roč. 19,      
č. 12, s. 2. 



   Znojemsko v tisku 2009 
 

 

286 

 

obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - politické - strany - poslanci - Kočí, Irena - Poslanecká 
kancelář - otevření 
 

2130)  SMOLA,  Danie l  
Krumlovská ODS: Mokrý zklamal : vedení Moravského Krumlova v čele se starostou Jaroslavem Mokrým 
ustálo pokus o své odvolání / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 94 (22.4.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
DOMS. V Krumlově se pokusili svrhnout starostu. Marně. Znojemský týden. 27.4.2009, roč. 9, č. 18,     
s. 1, 3. 
ABÉ. Odvolání městské rady ani starosty neprošlo. Zrcadlo. 1.5.2009, roč. 8, č. 9, s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - politické - strany - ODS - starostové - Mokrý, 
Jaroslav - odvolání - neúspěch 
 

2131)  TREK 
Krumlov: prodej bytů nevyřešen / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 16 (21.4.2009), s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelé - městské byty - prodej - 
zamítnutí - řešení 
 

2132)  MASK 
Nové logo města / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 9 (1.5.2009), s. 3. 

dtto: 
EIS. Krumlov s novým logem. Znojemsko. 2.6.2009, roč. 19, č. 22, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - města - propagace - loga 
 

2133)  EF 
Ovlivní úsporná opatření investiční akce a projeví se finanční krize v příjmech obcí? : anketa / ef. -- In: 
Veřejná správa. -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 20 (2009), č. 18, s. 10-11. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - příjmy - finanční krize - úsporná 
opatření 
 

2134)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Krumlovští ví, za kolik prodají byty : moravskokrumlovští zastupitelé včera odsouhlasili zásady prodeje 
městských bytů / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,   
č. 229 (1.10.2009), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstva - byty - prodej – 
schválení 
 

2135)  MCH 
Krumlovský DDM je k pronájmu / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 250 (26.10.2009), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Rada města Moravský Krumlov - 
hospodaření - nebytové - prostory - pronájmy - Dům dětí a mládeže Mor. Krumlov 
 

2136)  SMOLA,  Vojtěch  
Katastr v Krumlově končí / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,     
č. 293 (17.12.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Katastrální úřad Moravský Krumlov - 
činnost - ukončení - stěhování - Katastrální úřad Znojmo - sloučení 
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Po l i c i e: 
 
 

2137)  FRÁŇA,  Rudo lf  
Městská policie Moravský Krumlov v měsících září a říjen / Rudolf Fráňa. -- In: Moravskokrumlovské 
noviny. -- Roč. 3, č. 11 (11.11.2009), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - policie - Městská policie - činnost - přestupky - statistiky - přehledy 
- září 2009 - říjen 2009 
 

2138)  VSM 
Policisté hledali pytláky. Rozdali jen pokuty řidičům / vsm, ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 284 (7.12.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
SMO. Policisté honili pytláky. Tentokrát neúspěšně. Znojemské noviny. 11.12.2009, roč. 7, č. 50, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - pytláctví - pytláci - kontroly 
 
 
 

Vodn í  hospodářstv í :  
 
 

2139)  MOŠTĚK,  Mart in  
Nová kanalizace přetéká do sklepů : vodu z přívalových dešťů nezvládá pobrat nová kanalizace                
v Krumlově na Palackého ulici / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 188 (13.8.2009), s. 1. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Nová kanalizace v Moravském Krumlově nefunguje správně. Znojemské noviny. 
14.8.2009, roč. 7, č. 33, s. 5. 
SK. Opravy kanalizace začnou nejdřív na podzim. Znojemský týden. 24.8.2009, roč. 9, č. 35, s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - přeplnění - přívalové - deště - škody 
 

2140)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Kanály vytékají lidem do domů : při vydatnějších deštích tečou lidem ze dvou krumlovských ulic odpadní 
vody do domů / Sylva Pavlačková, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 230 (2.10.2009), s. 1, 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - vodní hospodářství - odpadní vody - kanalizace - opravy 
 

2141)  SMOLA,  Danie l  
Kanály nepotečou lidem do domů : Moravský Krumlov získá devětasedmdesát milionů korun na opravu 
kanalizace, která za dešťů teče lidem do domů / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 250 (26.10.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
SK. Krumlov získá dotaci na probléovou kanalizaci. Znojemský týden. 2.11.2009, roč. 9, č. 45, s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - vodní hospodářství - odpadní vody - kanalizace - opravy - dotace - 
projekty - Dyje 2 
 
 
 

Doprava: 
 
 

2142)  MASK 
Krumlov čeká velký investiční projekt / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 3 (6.2.2009), s. 1. 
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obce - Moravský Krumlov (Česko) - silniční - doprava - města - průtahy - investiční - projekty - dotace - 
Evropská unie 
 

2143)  SMOLA,  Vojtěch  
Na velké opravy si Krumlov počká : silničáři nemají peníze na rekonstrukci silničního tahu centrem 
Moravského Krumlova... / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 72 
(26.3.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - doprava - silnice - centrum - průtahy - opravy - odložení 
 

2144)  PRŮTAH 
Průtah v Krumlově ohrožují škrty : Evropské fondy, místo krajského rozpočtu, mají zaplatit 
rekonstrukci průtahu v Moravském Krumlově. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 118 (22.5.2009), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - doprava - silnice - průtahy - rekonstrukce - oddálení - problémy - 
financování - Evropské fondy 
 

2145)  EIS 
Silnice, která pamatuje Masaryka / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 22 (2.6.2009), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - silniční - doprava - silnice - vznik - 1928 - historie 
 

2146)  SMOLA,  Vojtěch  
Tah Krumlovem? Stále neznámá / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 141 (18.6.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
MAPE. Peníze snad dostanou. Zrcadlo. 26.6.2009, roč. 8, č. 13, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - silniční - doprava - města - průtahy -dokončení - odklad - 
nedostatečné – finance 
 

2147)  SMOLA,  Vojtěch  
Krumlov pořídil další radar / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,   
č. 194 (20.8.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
SK. V Krumlově přibude další radar. Znojemský týden. 24.8.2009, roč. 9, č. 35, s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - doprava - Policie ČR - měření rychlosti - radary 
 

2148)  VSM 
Průtah Krumlovem stále vázne / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 198 
(25.8.2009), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - silniční - doprava - města - průtahy - dokončení - odklad - 
nedostatečné - finance 
 

2149)  SMOLA,  Vojtěch  
Krumlov: průtah bude / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 281 
(3.12.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - silniční - doprava - města - průtahy - opravy - rekonstrukce - Správa 
a údržba silnic 
 

2150)  SK 
Vlakové nádraží čeká rekonstrukce / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - železniční - doprava - vlaková - nádraží - opravy - rekonstrukce - 
zahájení 
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Stavebn ic tv í :  
 
 

2151)  MOŠTĚK,  Mart in  
Krumlovští chtějí přemístit nádraží : žádosti o dotace na projekty za desítky milionů korun schválili 
krumlovští zastupitelé / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 187 (12.8.2009), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - stavebnictví - investiční akce - autobusové nádraží - přemístění - 
školy - zateplení - hřiště - vybudování - dotace – projekty 
 

2152)  SK 
V Krumlově plánují obnovu centra města / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 34 (17.8.2009), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - stavebnictví - centra - revitalizace - rekonstrukce - plánování - 
dotace - Evropská unie 
 

2153)  SMOLA,  Danie l  
Krumlov: nová nádraží i průtah : několik velkých staveb zkomplikuje příští rok život obyvatel Moravského 
Krumlova / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 280 
(2.12.2009), s. 1, 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - stavebnictví - 2010 - centrum - průtahy - autobusová - vlaková - 
nádraží - rekonstrukce - financování - Evropská investiční banka - půjčky 
 
 
 

Průmys l :  
 
 

2154)  JM 
Vertex propustí šedesát lidí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 9 (23.2.2009), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Hodonice (Znojmo, Česko) - průmysl - podniky - Saint Gobain Vertex, 
a. s. Hodonice - zaměstnanci - propouštění 
 

2155)  SMOLA,  Danie l  
U Krumlova vyroste solární elektrárna : prodej pěti hektarů pozemků za celkem patnáct milionů korun 
schválili moravskokrumlovští zastupitelé / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 68 (21.3.2009), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - průmysl - energie - solární - fotovoltaické - sluneční - elektrárny - 
výstavba 
 

2156)  MOŠTĚK,  Mart in  
Krumlovští zkusí nový majstrštyk : krumlovské radnici se napoprvé nepovedl prodej pozemků na Lerchu 
za patnáct milionů korun / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 145 (23.6.2009), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - průmysl - energetika - sluneční elektrárny - výstavba - pozemky - 
Městský úřad Mor. Krumlov - prodej - komplikace 
 

2157)  SK 
Krumlovský Vertex končí / sk, kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 41 (5.10.2009), s. 1. 
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obce - Moravský Krumlov (Česko) - průmysl - podniky - Saint Gobain Vertex, a. s. Hodonice - uzavření - 
výroba - přesuny - Hodonice (Znojmo, Česko) 
 

2158)  MOŠTĚK,  Mart in  
Vertex šetří, opustí továrnu v Krumlově : krumlovský Vertex do roka zavře brány / Martin Moštěk, 
Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 41 (9.10.2009), s. 2. 

dtto: 
MOKRÝ, Jaroslav - TŘETINA, Tomáš. Vertex Moravský Krumlov končí. Moravskokrumlovské noviny. 
9.10.2009, roč. 3, č. 10, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - průmysl - podniky - Saint Gobain Vertex, a. s. Hodonice - uzavření - 
výroba - přesuny - Hodonice (Znojmo, Česko) 
 

2159)  ČTK 
Výrobce vláken míří do Hodonic / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 241 
(15.10.2009), s. 4, Jižní Morava 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin - KRUTIŠ, Dalibor. Vertex šetří, opustí továrnu v Krumlově. Rovnost-Znojemský deník. 
8.10.2009, roč. 20, č. 235, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Hodonice (Znojmo, Česko) - průmysl - firmy - Saint Gobain Vertex, a. 
s. Hodonice - výroba - rozšíření - přestěhování 
 

2160)  ABÉ 
Vertex v Krumlově končí / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 19 (9.10.2009), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - průmysl - podniky - Saint Gobain Vertex, a. s. Hodonice - uzavření - 
výroba - přesuny - Hodonice (Znojmo, Česko) 
 

2161)  SK 
Vertex hodlá nabídnout fabriku Krumlovu / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - průmysl - podniky - Saint Gobain Vertex, a. s. Hodonice - uzavření - 
objekty – využití 
 
 
 

Ku l tura: 
 
 

2162)  ROP 
Nový termín pro odvoz epopeje: konec června / rop, vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -
- Roč. 20, č. 6 (8.1.2009), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Slovanská epopej - stěhování - termíny - jednání - 
Městský úřad Mor. Krumlov - Incheba Praha 
 

2163)  VSM 
O epopeji Praha mlčí : komunikace mezi Prahou a Moravským Krumlovem kvůli epopeji vázne / vsm. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 9 (12.1.2009), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej - 
stěhování - osobnosti - starostové - Mokrý, Jaroslav - rozhovory 
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2164)  VSM 
Epopej si Praha zatím z Krumlova nebere / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 29 (4.2.2009), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej - 
stěhování - Praha - odložení 
 

2165)  SMOLA,  Vojtěch  
Stěhují epopej. Jen na výstavu : majitel moravskokrumlovského zámku potvrdil, že ještě hodlá jednat    
o výpovědi, kterou dal městu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,   
č. 30 (5.2.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Muchova plátna míří do Vídně. Rovnost-Znojemský deník. 5.2.2009, toč. 20, č. 30,     
s. 1, 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej - 
výstavy - Vídeň - zapůjčení 
 

2166)  MAREČEK,  Luboš,  1968- 
Vídeň má výstavní hit - Alfonse Muchu / Luboš Mareček. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -
- Roč. 20, č. 36 (12.2.2009), s. B5. 

dtto: 
MAREČEK, Luboš. Vídeň zve na největšího Muchu. Mladá fronta dnes. 12.2.2009, roč. 20, č. 36, s. C1.  
MAREČEK, Luboš. Mucha nynítriumfuje ve Vídni. 12.2.2009, roč. 20, č. 36, s. C3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - Vídeň - výstava - obrazy - zapůjčení 
 

2167)  MASK 
Dva Muchovy obrazy byly odvezeny do Vídně / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 3 (6.2.2009), s. 1. 

dtto: 
MASK. Plátna z Epopeje putovala do Vídně. Znojemský týden. 9.2.2009, roč. 9, č. 7, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - Vídeň - výstavy - obrazy - zapůjčení 
 

2168)  FRAJEROVÁ,  Blanka  
Moravský rodák slaví ve Vídni : plakáty, kresby, pastely, ilustrace, náčrty k dekorativním panó, šperky, 
nábytek, návrhy vitráží... / Blanka Frajerová. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, č. 42 
(19.2.2009), s. 16. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
výstavy - Vídeň - Slovanská epopej - zapůjčení 
 

2169)  NAVARA,  Luděk 
Mucha: Kde domov můj : unikátní Slovanská epopej je už desítky let v provizoriu / Luděk Navara. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 45 (23.2.2009), s. 12. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej - 
stěhování - Praha - prostory - hledání 
 

2170)  VOJTEK,  Mi lan  
Slovanská epopej se zatím stěhovat nebude / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 
č. 55 (6.3.2009), s. 8. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování - Praha - odložení 
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2171)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Krumlov se kvůli epopeji omluvil / ČTK, vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,    
č. 66 (19.3.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování - Praha - odložení 
 

2172)  SMOLA,  Danie l  
Za omluvu bude Epopej v Krumlově : představitelé Moravského Krumlova schválili omluvný dopis Inchebě 
/ Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 65 (18.3.2009), s. 1. 

dtto: 
Incheba nechá epopej ještě na Moravě. Lidové noviny. 20.3.2009, roč. 22, č. 67, s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - umístění - Městský úřad Mor. Krumlov - Incheba Praha - dohoda 
 

2173)  SLOVANSKÁ 
Slovanská epopej se prozatím nestěhuje. -- In: Euro. -- ISSN 1212-3129. -- Roč. 20, č. 12 (23.3.2009), 
s. 12. 

dtto: 
CHAF. Epopej v Krumlově zatím zůstává. Znojemský týden. 23.3.2009, roč. 9, č. 13, s. 1. 
EIS. Epopej zůstává v Krumlově. Znojemsko. 24.3.2009, roč. 19, č. 12, s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej - 
stěhování - Praha – odložení 
 

2174)  MOŠTĚK,  Mart in  
Krumlov: muzeum zůstává uzavřené : o cenné sbírky muzea v Moravském Krumlově se už přes půl roku 
nemá kdo starat / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,      
č. 84 (9.4.2009), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Muzeum Moravský Krumlov - 
uzavření - sbírky - zakonzervování - odborní - pracovníci - hledání 
 

2175)  MASK 
Epopej zůstane v Krumlově déle. Za omluvu! / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 7 (3.4.2009), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej - 
stěhování - Praha - odložení 
 

2176)  PEŇÁS,  Jiř í  
Báj z brněnského podzemí / Jiří Peňás. -- In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, č. 16 (20.4.2009), 
s. 72. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Kratochvil, Jiří - knihy 
- recenze 
 

2177)  SMOLA,  Vojtěch  
Stěhování epopeje: finální jednání : Praha chce detaily stěhování probrat i s Johnem Muchou / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 109 (12.5.2009), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Slovanská epopej - umístění - jednání - Městský 
úřad Mor. Krumlov - Magistrát Hlavního Města Prahy - Mucha, John 
 

2178)  MOŠTĚK,  Mart in  
Epopej prozatím zůstane v Krumlově : Praha nejspíš prodlouží výpůjčku Muchových pláten / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 110 (13.5.2009), s. 3. 

dtto: 
MASK. Pro Epopej zatím v Praze nové prostory nejsou. Zrcadlo. 15.5.2009, roč. 8, č. 10, s. 2. 
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VOJTEK, Milan. Slovanská epopej zůstává. Právo. 29.5.2009, roč. 19, č. 124, s. 17. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská 
epopej - stěhování - Praha - odložení 
 

2179)  SMOLA,  Vojtěch  
Epopej si na stěhování počká : další termín pro stěhování Slovanské epopeje Alfonse Muchy padá / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 112 (15.5.2009), s. 2, Jižní 
Morava. 

dtto: 
MASK. Slovanská epopej zřejmě zůstane v Krumlově i po červnu. Znojemský týden. 18.5.2009, roč. 9,   
č. 21, s. 1, 2. 
EIS. Epopej zůstává v Krumlově. Znojemsko. 19.5.2009, roč. 19, č. 20, s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská 
epopej - stěhování - Praha - odložení 
 

2180)  CINGER,  František 
Kde nakonec zůstane Muchova epopej? / František Cinger. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19,   
č. 126 (1.6.2009), s. 15. 

dtto: 
MAPE. Slovanská epopej do konce června? Zrcadlo. 12.6.2009, roč. 8, č. 12, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Praha - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - Slovanská epopej - umístění - jednání 
 

2181)  SMOLA,  Danie l  
Krumlov už nemá smlouvu na Epopej : jen tři měsíce až půl roku má ještě v Moravském Krumlově zůstat 
slavná Muchova Slovanská epopej / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 20, č. 152 (1.7.2009), s. 1. 

dtto: 
ČTK. Slovanská epopej bude v Krumlově minimálně do konce září. Právo. 13.7.2009, roč. 20, č. 161, s. 11. 
ČTK. Epopej zůstane v Krumlově alespoň do září. Mladá fronta dnes. 13.7.2009, roč. 20, č. 161, s. 1, Jižní 
Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - umístění - Praha - jednání - smlouvy - ukončení 
 

2182)  MOŠTĚK,  Mart in  
Festival: Politika tvrdí muziku : hudebníci festivalu Hudba Znojmo v neděli podpoří setrvání Slovanské 
Epopeje v Moravském Krumlově / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 162 (14.7.2009), s. 1. 

dtto: 
SK. Haydnova hudba podpořila zachování epopeje v Krumlově. Znojemský týden. 27.7.2009, roč. 9, č. 31, 
s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Hudba Znojmo - Slovanská 
epopej - setrvání - podpora - koncerty 
 

2183)  SYLVESTROVÁ,  Marta 
Alfons Mucha: zakladatel secesního plakátu : přesně před 70 lety zemřel moravský rodák a jeden          
z nejznámějších českých výtvarníků a ilustrátorů Alfons Mucha / Marta Sylvestrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN1802-0933. -- Roč. 20, č. 162 (14.7.2009), s. 19. 

dtto: 
ZABADALOVÁ, Veronika. Slovanská epopej a tři tajná místa. Rovnost-Znojemský deník. 14.7.2009, roč. 
20, č. 162, s. 19. 
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NEZHODOVÁ, Soňa. Byl to velký český vlastenec. Rovnost-Znojemský deník. 14.7.2009, roč. 20, č. 162, 
s. 19. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - osobnosti - malíři - 
Mucha, Alfons, 1860-1939 - biografie - dílo - 70. výročí - úmrtí 
 

2184)  VOLF,  Petr  
Muchova pohádka / Petr Volf. -- In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 20, č. 29 (2009), s. 60. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - osobnosti - malíři - 
Mucha, Alfons, 1860-1939 
 

2185)  SK 
Moravskému Krumlovu skončila smlouva na Epopej / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 28 (7.7.2009), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - smlouvy - ukončení - umístění - jednání - Praha 
 

2186)  SK 
Do Moravského Krumlova zavítal Kinematograf bratří Čadíků / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 29 (13.7.2009), s. 5. 

dtto: 
BRÜCKOVÁ, M. Filmové léto s Kinematografem bratří Čadíků. Znojemsko. 21.7.2009, roč. 19, č. 29, s. 11. 
BRÜCKOVÁ, M. Filmové léto s Kinematografem bratří Čadíků. Moravskokrumlovské noviny. 22.7.2009, 
roč. 3, č. 7/8, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - film - kina - Kinematograf bratří Čadíků - promítání 
 

2187)  KUBÍČKOVÁ,  K lára  
Muchovské oslavy: Epopej i cenné bankovky / Klára Kubíčková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 178 (1.8.2009), s. 6, Scéna. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - výstavy - Budapešť 
 

2188)  MOKRÝ,  Jaros lav  
Concentus Moraviae / Jaroslav Mokrý. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 3, č. 7/8 (22.7.2009), 
s. 1. 
Morava jižní (Česko) - obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - hudba - putovní - festivaly - 
Contentus Moraviae - 14. ročník - charakteristika 
 

2189)  VERNER,  Ivan  
Epopej o jedné epopeji : jen málo z našich malířů mělo takový vliv na vývoj výtvarného umění ve světě a 
snad žádný z nich nevzbuzoval doma tolik negativních ohlasů jako Alfons Mucha / Ivan Verner. -- In: 
Lidé a země. -- ISSN 0024-2896. -- Roč. 58, č. 8, (2009), s. 118-122. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
biografie - Slovanská epopej 
 

2190)  ŠIROKÝ,  J iř í  
70 let od smrti Alfonse Muchy / Jiří Široký. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 14 (31.7.2009), s. 10. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - 70. výročí - úmrtí 
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2191)  MOŠTĚK,  Mart in  
V Krumlově začíná festival loutkářů : týden plný zábavy zejména pro malé diváky nabídne ode dneška   
do příštího pondělí Malý festival loutky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 198 (25.8.2009), s. 1, 3. 

dtto: 
ABÉ. "Malý festival loutky" se stává velkým a jedinečným. Zrcadlo. 28.8.2009, roč. 8, č. 16, s. 8. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - divadlo - loutkové - festivaly - Malý festival Loutky 2010 - 
3. ročník - programy 
 

2192)  KOCÁBEK,  Antonín  
Kde skončí Slovanská epopej? / Antonín Kocábek. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 
č. 200 (27.8.2009), s. 8. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská 
epopej - stěhování - Praha (Česko) - odložení 
 

2193)  SMOLA,  Vojtěch  
Epopej se nestěhuje. Zatím : Praha stále jedná s vnukem Alfonse Muchy o možných místech, kam 
Slovanskou epopej umístit / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,    
č. 213 (11.9.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - umístění - jednání 
 

2194)  SK 
Spor o umístění Slovanské epopeje se vyostřuje / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 37 (7.9.2009), s. 13. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská 
epopej - stěhování - Praha - spory 
 

2195)  M.M. 
Muchova Slovanská epopej v číslech / M.M. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 3, č. 9 
(10.9.2009), s. 8. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - návštěvnost - 
statistiky 
 

2196)  SK 
Jiří Kratochvil: Teď píšu příběh osudové ženy / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 38 (14.9.2009), s. 6. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Kratochvil, Jiří - 
rozhovory 
 

2197)  MOŠTĚK,  Mart in  
Epopej v Krumlově nejspíš přezimuje : Praha prodlouží Krumlovu zápůjčku Slovanské epopeje prozatím 
do konce roku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 230 
(2.10.2009), s. 3. 

dtto: 
SK. Krumlov žádá Prahu o prodloužení smlouvy na Epopej. Znojemský týden. 21.9.2009, roč. 9, č. 39,     
s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - zápůjčky - prodloužení - stěhování - jednání - Praha - prostory - hledání 
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2198)  LUKEŠ,  Zdeněk 
Hledá se místo pro Alfonse Muchu / Zdeněk Lukeš. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 
č. 237 (10.10.2009), s. 32. 

dtto: 
MOKRÝ, Jaroslav. Evergreen Epopej. Zrcadlo. 9.10.2009, roč. 8, č. 19, s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská 
epopej - stěhování - Praha (Česko) 
 

2199)  SK 
V Praze chtějí prodloužit smlouvu o Epopeji / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 42 (12.10.2009), s. 4. 

dtto: 
vsm. Epopej zůstane v Krumlově možná ještě roky. Mladá fronta dnes. 15.10.2009, roč. 20, č. 241, s. 3, 
Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - smlouvy - prodloužení 
 

2200)  SK 
Týden knihoven opět prověřil síly knihovnic / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 42 (12.10.2009), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Mor. 
Krumlov - akce - Týden knihoven - 13. ročník - programy 
 

2201)  MOŠTĚK,  Mart in  
Praha hledá s Johnem Muchou sály pro Epopej : Pražský magistrát zahájil s Johnem Muchou jednání      
o tom, kde v Praze postavit nový pavilon pro Slovanskou epopej / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 241 (15.10.2009), s. 3. 

dtto: 
ŠENKÝŘ, Miloš - VESELÁ, Jiřina. Osud Slovanské epopeje má ohlídat Muchův vnuk. Lidové noviny. 
16.10.2009, roč. 22, č. 242, s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Praha - kultura - umění - osobnosti - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování - umístění - jednání - Magistrát Hlavního Města Prahy - Mucha, John 
 

2202)  MAREČEK,  Luboš,  1968- 
John Mucha: Dědečka jsem už bohužel nepoznal : exkluzivní rozhovor s vnukem oblíbeného českého 
výtvarníka Johnem Muchou / Luboš Mareček. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 244 (19.10.2009), s. 3 Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Mucha, 
John - rozhovory 
 

2203)  ZABADALOVÁ,  Veron ika  
Pro Slovanskou epopej chci mimořádný pavilon / Veronika Zabadalová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 245 (20.10.2009), s. 18. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská 
epopej - stěhování - umístění - Praha - jednání - Magistrát Hlavního Města Prahy - Mucha, John 
 

2204)  KOVÁČ,  Peter  
Sarah udělala Muchu králem secesní Paříže : o vztahu slavné herečky a moravského malíře koluje řada 
neopodstatněných domněnek / Peter Kováč. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 247 
(22.10.2009), s. 8, Salon. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - Bernhardt, Sarah - vztahy - biografie 
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2205)  SK 
V Praze se opět rozhodovalo o umístění Slovanské epopeje / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 43 (19.10.2009), s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská 
epopej - stěhování - Praha (Česko) - jednání 
 

2206)  M.M. 
Slovanská epopej má nový rekord / M.M. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 3, č. 11 (11.11.2009), 
s. 4. 

dtto: 
SK. Slovanská epopej hlásí rekordní návštěvnost. Znojemský týden. 7.12.2009, roč. 9, č. 50, s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská 
epopej - návštěvnost - rekordy 
 

2207)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Krumlov prezentuje nová kniha / Dalibor Krutiš, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 279 (1.12.2009), s. 3. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor, SMOLA, Daniel. Dějiny Moravského Krumlova přibližuje nová kniha. Znojemské noviny. 
4.12.2009, roč. 7, č. 49, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - literatura - publikace - historie města - Moravský Krumlov 
ve svých osudech - vydání 
 

2208)  BRÜCKOVÁ,  Marie  
Moravský Krumlov ve svých osudech / Marie Brücková. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 23 (4.12.2009), s. 10. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - literatura - publikace - historie města - Moravský Krumlov 
ve svých osudech - vydání 
 

2209)  VSM 
Moravský Krumlov má knihu o své historii / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 287 (10.12.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
RZT. "Moravský Krumlov ve svých osudech". Znojemský týden. 7.12.2009, roč. 9, č. 50, s. 5. 
MOKRÝ, Jaroslav. Nová kniha o městě. Moravskokrumlovské noviny. 16.12.2009, roč. 3, č. 12, s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - literatura - publikace - historie města - Moravský Krumlov 
ve svých osudech - vydání 
 

2210)  ŠENKÝŘ,  Mi loš 
Praha znovu rozhoduje o epopeji / Miloš Šenkýř, Jiřina Veselá. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. 
-- Roč. 23, č. 91 (19.4.2010), s. 6. 

dtto: 
ČTK. Praha Muchovu epopej do Japonska nepůjčí. Právo. 21.4.2010, roč.20, č. 93, s. 1, 7. 
WEIKERT, Petr. Praha Japonsku Muchu nepůjčí. Hospodářské noviny. 21.4.2010, roč. 54, č.77, s. 6. 
SMOLA, Vojtěch. Epopej: stěhování už v létě. Mladá fronta dnes. 21.4.2010, roč. 21, č. 93, s. 1, 3, Jižní 
Morava. 
GRYGERA, Filip. Architekti navrhují vystavit Slovanskou epopej v podzemí. Mladá fronta dnes. 
21.4.2010, roč. 21, č. 93, s. 6, Ekonomika. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Praha - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - Slovanská epopej - umístění - vystavování - Japonsko - jednání 
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Ško lstv í :  
 
 

2211)  KRAUSOVÁ,  Lucie  
100 let ZŠ Klášterní / Lucie Krausová. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 3, č. 3 (11.3.2009), s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - základní - školy - ZŠ Klášterní Moravský Krumlov -         
100. výročí - vznik 
 

2212)  KRUMLOVSKÉ 
Krumlovské školy slaví velké jubileum. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 3, č. 4 (10.4.2009), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - základní - střední - školy - ZŠ Klášterní Moravský Krumlov 
- Gymnázium Moravský Krumlov - výročí - oslavy 
 

2213)  GRUNA,  Bronis lav  
Založení české měšťanky v Krumlově / Bronislav Gruna, Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 9 
(1.5.2009), s. 10. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - české - měšťanské - školy - založení - historie 
 

2214)  ŠLAPANSKÁ,  Eva 
Historie gymnázia v letech 1989-2009 / Eva Šlapanská. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 3, č. 5 
(13.5.2009), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - gymnázia - Gymnázium Moravský Krumlov - výročí - 
založení - historie 
 

2215)  VYBÍRALOVÁ,  M. 
Střípky z historie krumlovské měšťanské školy / M. Vybíralová. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- 
Roč. 3, č. 5 (13.5.2009), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - základní - měšťanské - školy - výročí - založení - historie 
 

2216)  BLAHA,  Jan 
Důchodový věk, přesto v plné síle : aneb 60. narozeniny moravskokrumlovského gymnázia / Jan Blaha. -- 
In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 22 (25.5.2009),  
s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - střední - školy - Gymnázium Moravský Krumlov - výročí - 
založení - historie 
 

2217)  SMO 
Studenty čeká nový domov mládeže / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 201 (28.8.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Stěhují se do lepšího. Znojemský týden. 31.8.2009, roč. 9, č. 36, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - střední - školy - domovy mládeže - rekonstrukce - 
dokončení - otevření - slavnosti 
 

2218)  MOŠTĚK,  Mart in  
Poničená tělocvična dostane novu střechu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 233 (6.10.2009), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - střední - školy - SOŠ a SOU Moravský Krumlov - 
tělocvičny - střechy - opravy 
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2219)  ČERMÁKOVÁ,  Ivana 
Žáci SOŠO a SOUŘ skončili na mezinárodní soutěži třetí / Ivana Čermáková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 252 (29.10.2009), s. 24. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - Střední odborná škola obchodní Mor. Krumlov - Střední 
odborné učiliště řemesel Mor. Krumlov - studenti - soutěže - projekty - SUSO - For Arch 2009 – 
úspěchy 
 
 
 

Sport: 
 
 

2220)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
V Krumlově budou kurty i bazén : sportovcům v Moravském Krumlově se blýská na lepší časy / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 28 (3.2.2009), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - sportoviště - squash - kuželky - plavecké bazény - společnost 
OSP - projekty 
 

2221)  SMOLA,  Danie l  
Krumlovští začali chystat bazén : moravskokrumlovští zastupitelé vybrali variantu, podle které začne 
projektant vytvářet podobu plaveckého bazénu / Daniel Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 95 (23.4.2009), s. 1. 

dtto: 
MASK. Zastupitelé v Krumlově schválili podobu bazénu. Znojemský týden. 27.4.2009, roč. 9, č. 18, s. 5. 
MASK. Nový bazén pojme 60 lidí. Zrcadlo. 1.5.2009, roč. 8, č. 9, s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - plavání - plavecké bazény - projekty - varianty 
 

2222)  TREK 
Krumlov se vykoupe až za pár let / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 19 (12.5.2009), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - plavání - plavecké - bazény - projekty - přípravy - dotace 
 

2223)  STLBA 
Gymnastka Kristýna Pálešová se stala mistryní ČR / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 27 (29.6.2009), s. 15. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - sportovní - gymnastika - Mistrovství ČR - osobnosti - 
gymnastky - Pálešová, Kristýna - vítězství 
 

2224)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Moravskokrumlovský fotbal má novou tribunu / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 7, č. 47 (20.11.2009), s. 1. 

dtto: 
BRÜCKOVÁ, Marie. Fotbalová tribuna v Moravském Krumlově v novémkabátě. Zrcadlo. 20.11.2009, roč. 
8, č. 22, s. 12. 
BRÜCKOVÁ, Marie. Fotbalová tribuna v Moravském Krumlově v novém kabátě. Znojemský týden. 
23.11.2009, roč. 9, č. 48, s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - Sportovní areál Střelnice - fotbalová - hřiště - tribuny - 
opravy - dokončení 
 

2225)  BRÜCKOVÁ,  Marie  
Fotbalová tribuna v Moravském Krumlově v novém kabátě / Marie Brücková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, 
č. 47 (24.11.2009), s. 13. 
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obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - Sportovní areál Střelnice - fotbalová - hřiště - tribuny - 
opravy - dokončení 
 
 
 

Cestovn í  ruch: 
 
 

2226)  MOŠTĚK,  Mart in  
Krumlov chce být turisticky zajímavější : Krumlov má studii turistického marketingu / Martin Moštěk. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 41 (18.2.2009), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - cestovní ruch - turistika - marketing - studie 
 

2227)  SMOLA,  Vojtěch  
Krumlov: místo dvou hodin víkend / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 111 (14.5.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Krumlov má logo, chystá nový web. Rovnost-Znojemský deník. 14.5.2009, roč. 20,       
č. 111, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - cestovní ruch - turistika - propagace - propagační - aktivity - letáky 
- města - prohlídky 
 

2228)  MASK 
Nové stránky pro turisty / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 10 (15.5.2009), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - informační - portály - World 
Wide Web - založení 
 
 
 

Moravský Krumlo v – Po lánka: 
 
 

2229)  FRANTIŠEK 
František Benda - nejen rolník z Polánky. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 13 (26.6.2009), s. 2. 
obce - Moravský Krumlov-Polánka (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - předsedové - 
starostové - Benda, František - biografie 
 
 
 

Moravský Krumlo v – Rakš ice: 
 
 

2230)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Rakšičtí hasiči mají stará auta, zato ale mladé členy / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 206 (3.9.2009), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov-Rakšice (Česko) - služby - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů Rakšice - 
vybavení - členská základna 
 

2231)  GRUNA,  Bronis lav  
Kostel svatého Vavřince v Rakšicích / Bronislav Gruna, Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 20 
(23.10.2009), s. 10. 
obce - Moravský Krumlov-Rakšice (Česko) - historické - památky - kostely - kostel sv. Vavřince - 
historie 
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Nový Ša ldorf –  Sed lešov i ce: 
 
 

2232)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Hotaři koledovali v mrazivém ránu : několik desítek hotařů obcházelo v sobotu vinné sklepy v Novém 
Šaldorfu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 3 
(5.1.2009), s. 3. 

dtto: 
SPA. Hotaři půjdou koledovat. Rovnost-Znojemský deník. 3.1.2009, roč. 20, č. 2, s. 3. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - tradice - Hotařská koleda - 
hotaři - spolky – Spolek přátel Hroznové kozy 
 

2233)  BE 
Válková: Ježíšek byla Matoušova první role / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 2 (5.1.2009), s. 6. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - kultura - divadlo - film - osobnosti - herečky - 
Válková, Martina, 1975- - rozhovory 
 

2234)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
U Znojma má vyrůst sportovní areál : soukromá společnost plánuje blízko Nového Šaldorfu postavit 
víceúčelový sportovní areál / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 81 (6.4.2009), s. 3. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - sport - 
víceúčelová - sportovní - hřiště - výstavba - plánování - soukromé - společnosti 
 

2235)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Kraj dal zelenou stavbě sportovního areálu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 96 (24.4.2009), s. 3. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - sport - víceúčelová hřiště - sportovní areály - 
projekty - FK Inzert Express Znojmo - vybudování 
 

2236)  MOŠTĚK,  Mart in  
Nový festival začal zvolna : premiéru putování po šaldorfských sklepích ahudebního festivalu si 
pochvalovali hosté i vinaři / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 107 (9.5.2009), s. 1. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Festival VOC: na tři tisíce hostů. Rovnost-Znojemský deník. 11.5.2009, roč. 20,          
č. 108, s. 1. 
RED. Znojmo se chystá na dny vína a folkloru. Znojemské listy. 7.5.2009, roč. 18, č. 9, s. 1, 3. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - hudební - festivaly - VOC 
Znojmo - Festival VOC Znojmo - 1. ročník - programy - návštěvnost 
 

2237)  STAVBA 
Stavba nových domů v Sedlešovicích zahájena!. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 44 (26.10.2009), s. 5. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - rodinné domy - výstavba - zahájení 
 

2238)  VSM 
Archivy v Modrém sklepě jsou jako knihovna / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 275 (26.11.2009), s. 4, Jižní Morava. 
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obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Modrý sklep Nový Šaldorf - 
ochutnávky vín - sklepmistři - Koníček, Antonín - rozhovory 
 

2239)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Pravidelné vlaky do Vídně staví i v Šaldorfu : včera vyjel vlak podle nového grafikonu na pravidelnou 
linku mezi Znojmem a Vídní / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 290 (14.12.2009), s. 3. 

dtto: 
BE. Vlak na Vídeň poprvé zastavil i v Šaldorfě. Znojemský týden. 14.12.2009, roč. 9, č. 51, s. 1. 
ŠIP. Příští zastávka: Znojmo-Nový Šaldorf. Znojemské listy. 17.12.2009, roč. 18, č. 23, s. 1. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - tratě - Znojmo-Vídeň - nové - 
zastávky - spoje 
 
 
 

Olbramkoste l :  
 
 

2240)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Na táboře žijí jako piráti v Karibiku : první letní tábor v nově opravené hájence v Olbramkostele má 
premiéru / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 30 (24.7.2009), 
s. 1. 
obce - Olbramkostel (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - děti - prázdniny - letní - tábory - programy 
 

2241)  KOP 
Rybník Neplech v Olbramkostele byl plný tolstolobiků / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 45 (2.11.2009), s. 9. 
obce - Olbramkostel (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - Neplech - ryby - výlovy 
 

2242)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 48 (1.12.2009), s. 11. 
obce - Olbramkostel (Znojmo, Česko) - historické - památky - nádražní - budovy - historie - současnost 
- fotografie 
 
 
 

Oleksov i ce: 
 
 

2243)  MASK 
Oleksovice městysem / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 10 (15.5.2009), s. 2. 
obce - Oleksovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - městys - povýšení 
 

2244)  NOVÁKOVÁ,  Eva 
Děti si užily sportovní den v Oleksovicích / Eva Nováková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 217 (16.9.2009), s. 20. 
obce - Oleksovice (Znojmo, Česko) - školství - ZŠ Oleksovice - ZŠ Práče - ZŠ Prosiměřice - spolupráce - 
akce - sportovní den 
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Onšov: 
 
 

2245)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Lubo Kristek daroval obraz koni / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 107 (9.5.2009), s. 3, 

dtto: 
EIS. Kristkův happening strhl pomyslnou železnou oponu. Znojemsko. 5.5.2009, roč. 19, č. 18, s. 1. 
obce - Onšov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Kristek, Lubo - výstavy 
 
 
 

Pav l i ce: 
 
 

2246)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Větrníky u Vranovské Vsi možná vyrostou / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 164 (16.7.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
BE, ČTK. V Pavlicích a Vranovské Vsi se bude diskutovat o větrnících. Znojemský týden. 20.7.2009, roč. 
9, č. 30, s. 3. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - 
elektrárny - výstavba - investoři - podmínky - splnění 
 

2247)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Obyvatelé smetli krajské úředníky : veliký zájem místních obyvatel ostře kontrastoval s rozpačitým 
projevem úředníků při veřejném projednávání záměru výstavby větrné elektrárny u Vranovské Vsi / 
Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 30 (24.7.2009), s. 3. 

dtto: 
BE. Větrníky opět rozehřály obyvatele Pavlic a Vranovské Vsi. Znojemský týden. 27.7.2009, roč. 9, č. 31, 
s. 1, 2. 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Lopatky větrníků víří vzduchem i emocemi lidí. Znojemsko. 28.7.2009, roč. 19, č. 30, 
s. 2. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - 
elektrárny - výstavba - obyvatelé - nesouhlas 
 

2248)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Pavlické větrníky mají zelenou : krajští úředníci rozdělili posuzování záměru stavby osmi větrníků           
u Pavlic a Vranovské Vsi / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 299 (28.12.2009), s. 1. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné elektrárny 
- výstavba - životní prostředí - posouzení - schválení 
 
 
 

Petrov ice: 
 
 

2249)  JM 
Grunovi mají i maliníkový med / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 43 (19.10.2009), s. 6. 
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obce - Petrovice (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - včelařství - osobnosti - včelaři - Gruna, 
Bronislav - Grunová, Eva – med - druhy 
 

2250)  CO 
Co je psáno v kronikách... : rok 1925. -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 2 (2009), č. 2, s. 19-20. 

dtto: 
Zpravodaj obce Petrovice. 2009, roč. 2, č. 3, s. 17-19. 
Zpravodaj obce Petrovice. 2009, roč. 2, č. 4, s. 17-19. 
Zpravodaj obce Petrovice. 2010, roč. 3, č. 1, s. 19-20. 
obce - Petrovice (Znojmo, Česko) - dějiny - 1925 - kroniky - zápisy - historie 
 

2251)  GRUNA,  Bronis lav  
Mons. ThDr. Josef Hrbata (6.4.1924 Habrůvka - 19.4.2009 Silz) / Bronislav Gruna, Eva Grunová. -- In: 
Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 2 (2009), č. 3, s. 15-17. 
obce - Petrovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - kněží - Hrbata, Josef - biografie – působení 
 

2252)  GRUNA,  Bronis lav  
Beseda nad starými fotkami obcí Petrovice a Lesonice / Bronislav Gruna, Eva Grunová. -- In: Zpravodaj 
obce Petrovice. -- Roč. 2 (2009), č. 4, s. 7-11. 
obce - Petrovice (Znojmo, Česko) - kultura - akce - besedy - historické - fotografie - promítání 
 

2253)  CO 
Co je psáno v kronikách... : rok 1924. -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 2 (2009), č. 1, s. 12-13. 
obce - Petrovice (Znojmo, Česko) - dějiny - 1924 - kroniky - zápisy - historie 
 
 
 

P lenkov ice: 
 
 

2254)  PLENKOVICE 
Plenkovice dostaly k výročí dárek v podobě historické publikace. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 13 (23.3.2009), s. 8. 
obce - Plenkovice (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - publikace - vydání - 665. výročí - založení 
 
 
 

Podhrad í  nad Dyj í :  
 
 

2255)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Ohrožené Podhradí: místní byli v klidu : přestože měli stav ohrožení, zůstali v pátek lidé v Podhradí nad 
Dyjí klidní / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 56 
(7.3.2009), s. 1. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Zase jsme se báli vody. Mladá fronta dnes. 7.3.2009, roč. 20, č. 56, s. 3, Jižní 
Morava. 
SPA. Hladina Dyje na Znojemsku klesala. Rovnost-Znojemský deník. 9.3.2009, roč. 20, č. 57, s. 3. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - příroda - přírodní - katastrofy - povodně - Dyje, řeka (Česko 
a Rakousko) - rozvodnění - stav ohrožení 
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2256)  VOJTEK,  Mi lan  
Podhradí nad Dyjí letos už netrpělo nedostatkem informací / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
2119. -- Roč. 19, č. 60 (12.3.2009), s. 12. 

dtto: 
MIV. Druhý stupeň už jen na Dyji. Právo. 12.3.2009, roč. 19, č. 60, s. 12. 
JM. Přehradou proteklo 90 milionů m3 vody. Znojemský týden. 16.3.2009, roč. 9, č. 12, s. 3. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - povodně - nebezpečí - přehrady - 
hladiny - snižování - Vranovská přehrada 
 

2257)  SMOLA,  Danie l  
Podhradí dostane peníze na boj s vodou : schválení dotace na úpravu obecního úřadu v Podhradí 
doporučili zastupitelstvu krajští radní / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 79 (3.4.2009), s. 3. 

dtto: 
CHAF. Kraj přispěje Podhradí na opatření proti povodním. Znojemský týden. 6.4.2009, roč. 9, č. 15, s. 5. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - protipovodňová ochrana - opatření - 
projekty - dokončení - dotace - schvalování 
 

2258)  SMOLA,  Vojtěch  
Kvůli povodním prodají úřad : Podhradí chystá prodej budovy obecního úřadu / Vojtěch Smola. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 96 (24.4.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - vybudování - financování - 
dotace - budovy - Obecní úřad Podhradí n/Dyjí - prodej 
 

2259)  TREK 
Podhradí prodá úřad, aby mělo na kanalizaci / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 17 (28.4.2009), s. 1. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - obecní úřady - prodej - 
finance - kanalizace - dokončení 
 

2260)  MOŠTĚK,  Mart in  
Spor o miliony trvá, řekl Ústavní soud : Ústavní soud vyhověl stížnosti kvůli zmařené stavbě elektrárny  
v Podhradí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 176 
(30.7.2009), s. 1. 

dtto: 
PRAK, Václav. Elektrárna na Dyji ožila. Mladá fronta dnes. 30.7.2009, roč. 20, č. 176, s. 2, Jižní Morava. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - vodní - elektrárny - výstavba - zákaz 
- soudní - spory - Ústavní soud ČR 
 

2261)  MOŠTĚK,  Mart in  
Podhradí nad Dyjí: komplikace kvůli státním úředníkům / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 195 (21.8.2009), s. 2. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - protipovodňová opatření - projekty - 
posouzení - ministerstvo zemědělství 
 

2262)  KRAINER,  Jakub 
Aerobičky mají za sebou přípravu na mistrovství Evropy : stovka dívek se u Podhradí chystala               
na nadcházející sezonu / Jakub Krainer. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 197 (24.8.2009), s. 15. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - sport - aerobic - Velká cena Vranovské přehrady 
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2263)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Podhradí převzalo hrad Frejštejn / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 245 
(20.10.2009), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Podhradí dostalo hrad, chystá opravy. Rovnost-Znojemský deník. 20.10.2009, roč. 20, 
č. 245, s. 3. 
MOŠTĚK,Martin. Podhradí už vlastní nemovitost, která mu dala jméno. Chystá opravy. Znojemské 
noviny. 23.10.2009, roč. 7, č. 43, s. 4. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - Frejštejn - bezúplatné - 
převody - opravy - dotace 
 

2264)  SMOLA,  Vojtěch  
Surrealista stvořil vévodkyni protézu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 247 (22.10.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Úsměv vévodkyně. Rovnost-Znojemský deník. 22.10.2009, roč. 20, č. 247, s. 1, 3. 
SMOLA, Daniel. Kristek vyrobil francouzské vévodkyni luxusní vítací chrup. Znojemské noviny. 
23.10.2009, roč. 7, č. 43, s. 3. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - umělci - Kristek, Lubo - tvorba 
- protézy 
 

2265)  VSM 
Frejštejn potřebuje opravit zdi, aby byl bezpečnější / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 249 (24.10.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - Frejštejn - bezúplatné - 
převody - opravy - dotace 
 

2266)  JM 
Na Frejštejně už byla svatba / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 44 (26.10.2009), s. 5. 

dtto: 
TREK. O zříceninu se postará Podhradí. Znojemsko. 27.10.2009, roč. 19, č. 43, s. 2. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - Frejštejn - bezúplatné - 
převody - opravy - dotace 
 

2267)  JM 
Kristek překvapil dalším artefaktem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 44 (26.10.2009), s. 9. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Aristokratický úsměv vévodkyně u Kristka. Znojemsko. 27.10.2009, roč. 19, č. 43,   
s. 1. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - umělci - Kristek, Lubo - tvorba 
- protézy 
 

2268)  JM 
Nejlépe třídí odpad v Podhradí a Křepicích / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 4. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Křepice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - odpady - 
třídění - soutěže - Eko-kom - úspěchy - diplomy - předání 
 
 
 



   Znojemsko v tisku 2009 
 

 

307 

 

2269)  MOŠTĚK,  Mart in  
Ukradli Kristkovu sochu za milion : tři a půl metru vysokou bronzovou sochu Lubo Kristka ukradli 
neznámí zloději v Sekulích na Slovensku / Martin Moštěk, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 291 (15.12.2009), s. 3. 

dtto: 
VSM. Ukradli sochu surrealisty Kristka. Mladá fronta dnes. 16.12.2009, roč. 20, č. 292, s. 1, Jižní 
Morava. 
MRVA, Vlastimil. Kristka rozkrádají zaživa. Znojemsko. 15.12.2009, roč. 19, č. 50, s. 1, 3. 
VSM. Kristek v místě ukradené sochy plánuje memento. Mladá fronta dnes. 9.1.2010, roč. 21, č. 8, s. 4, 
Jižní Morava. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - výtvarníci - Kristek, Lubo - 
sochy - Kristkova podyjská glyptotéka - krádeže 
 
 
 

Podmo l í :  
 
 

2270)  JM 
Šobes připadl Znovínu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 9, č. 18 (27.4.2009), s. 1, 2. 

dtto: 
EIS. Znovín kvůli Podmolí ztratil dva roky. Znojemsko. 28.4.2009, roč. 19, č. 17, s. 1. 
obce - Podmolí (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vinice - Šobes - Znovín Znojmo, a. s. - spory - 
ukončení 
 

2271)  JM 
Spor o vinici pokračuje / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 9, č. 32 (3.8.2009), s. 3. 
obce - Podmolí (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinohradnictví - vinice - Šobes - Znovín Znojmo, a. s. - 
Obecní úřad Podmolí - soudní - spory - Nejvyšší soud ČR - dovolání 
 
 
 

Práče: 
 
 

2272)  SMOLA,  Danie l  
Památkáři našli bezhlavého patrona poutníků / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 95 (23.4.2009), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Kaple schovávala prastarou sochu. Mladá fronta dnes. 24.4.2009, roč. 20, č. 96, s. 2, 
Jižní Morava. 
TREK. Práčská kaple skrývala poutníka. Znojemsko. 28.4.2009, roč. 19, č. 17, s. 5. 
obce - Práče (Znojmo, Česko) - církev - památky - kaple sv. Anny - opravy - nálezy - sochy - torza -     
sv. Jakub Větší 
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Prokopov: 
 
 

2273)  LANEV 
Půda v Prokopově ukrývala vzácné pečetidlo / lanev. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 10 (2.3.2009), s. 5. 
obce - Prokopov (Znojmo, Česko) - dějiny - 18. stol. - pečetidla - nálezy - historie 
 

2274)  LAN 
Prokopov dostal publikace ke 220. narozeninám / lan. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 31 (27.7.2009), s. 4. 
obce - Prokopov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - 220. výročí - založení obce - oslavy 
 
 
 

Pros iměř ice: 
 
 

2275)  VSM 
Prosiměřice zavedly "schránku důvěry" / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 
č. 6 (8.1.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Prosiměřice - schránka 
důvěry - občané - připomínky 
 

2276)  PETRÁČEK,  Zbyněk 
Češi, kteří dobývají svět : devadesátiletý Miroslav Zikmund zosobňuje étos českých inženýrů, baťovců a 
"kolonizátorů" / Zbyněk Petráček. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, č. 39 
(16.2.2009), s. 11. 

dtto: 
VOD. Zikmund slaví 90. Mladá fronta dnes. 14.2.2009, roč. 20, č. 38, s. 4. 
VODIČKA, Milan. Zase někam pojedu. Mladá fronta dnes. 16.2.2009, roč. 20, č. 39, s. 9. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - cestování - spolky - kluby - Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda 
GLOBE Prosiměřice - cestovatelé - Zikmund, Miroslav - 90. výročí - narození 
 

2277)  TREK 
Miroslav Zikmund oslaví devadesátku / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 6 (10.2.2009), s. 4. 

dtto: 
JH. Miroslav Zikmund oslaví devadesátku. Znojemský týden. 9.2.2009, roč. 9, č. 7, s. 9. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - cestování - spolky - kluby - Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda 
GLOBE Prosiměřice - cestovatelé - Zikmund, Miroslav - 90. výročí - narození 
 

2278)  KEILOVÁ,  Věra  
Cestovatel Miroslav Zikmund usínal nejčastěji s atlasem v náručí / Věra Keilová. -- In: Právo. -- ISSN 
1211-2119. -- Roč. 19, č. 68 (21.3.2009), s. 16. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - cestování - osobnosti - cestovatelé - Zikmund, Miroslav - 
životopisy 
 

2279)  MM 
Městys chystá opravu náměstí / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,  
č. 78 (2.4.2009), s. 3. 
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obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - náměstí - opravy - příprava 
 

2280)  URBÁNEK,  Petr  
Základní škola v Prosiměřicích slaví (1949-1959-2009) / Petr Urbánek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 142 (19.6.2009), s. 26. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - školství - základní - školy - ZŠ Prosiměřice - 60. výročí - založení - 
oslavy 
 

2281)  AJ 
První kantor působil v Prosiměřicích už v roce 1642 / AJ. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 27 (8.7.2009), 
s. 5. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - školství - základní - školy - 60. výročí - založení - historie 
 

2282)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Důchodci sepsali petici kvůli pachu : padesátka obyvatel domova důchodců v Prosiměřicích podepsala 
petici za zrušení chovu prasat pod okny domova / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 185 (10.8.2009), s. 1. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - sociální péče - senioři - domovy důchodců - Domov s pečovatelskou 
službou Prosiměřice - důchodci - stížnosti - zápach - prasata - petice 
 

2283)  DAK 
Prosiměřické náměstí mění tvář / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 189 (14.8.2009), s. 3. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - náměstí - úpravy - rekonstrukce 
 

2284)  SMOLA,  Danie l  
Cesty 2009: radost i smutek z cestování : více než padesátka významných českých cestovatelů si přijela 
do Prosiměřic popovídat o svých zážitcích z cest / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. --Roč. 20, č. 244 (19.10.2009), s. 3. 

dtto: 
mm. Cestovatelé míří podvaadvacáté do Prosiměřic.  Rovnost-Znojemský deník. 17.10.2009, roč. 20,      
č. 243, s. 3. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - veřejný život - společenské - organizace - Klub cestovatelů 
Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice - cestovatelé - celostátní - setkání - Cesty 2009 - 22. ročník 
 
 
 

Přeskače: 
 
 

2285)  SK 
V Přeskačích plánují zpřístupnit podzemí / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 32 (3.8.2009), s. 5. 
obce - Přeskače (Znojmo, Česko) - historické - památky - podzemí - zpřístupnění 
 

2286)  KRAINER,  Jakub 
Hasičem je v obci Přeskače každý třetí obyvatel / Jakub Krainer. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 212 (10.9.2009), s. 4. 
obce - Přeskače (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů Přeskače - členská 
základna 
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2287)  VE 
V Přeskačích lidem poprvé ukázali historické podzemí / ve. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. 
-- Roč. 20, č. 255 (2.11.2009), s. 3, Jižní Morava. 

dtto: 
PŘESKAČE lákají návštěvníky do podzemí. Rovnost-Znojemský deník. 2.11.2009, roč. 20, č. 255, s. 3. 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Krpata: Celý měsíc jsem strávil v podzemních chodbách. Rovnost-Znojemský deník. 
2.11.2009, roč. 20, č. 255, s. 3. 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. V Přeskačích mají staleté podzemí. Rovnost-Znojemský deník. 31.10.2009, roč. 20, 
č. 254, s. 3. 
obce - Přeskače (Znojmo, Česko) - historické - památky - podzemí - zpřístupnění 
 

2288)  SK 
V Přeskačích slavnostně otevřeli podzemí / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 45 (2.11.2009), s. 9. 
obce - Přeskače (Znojmo, Česko) - historické - památky - podzemí - zpřístupnění 
 

2289)  GRUNA,  Bronis lav  
Podzemí v Přeskačích / Bronislav Gruna, Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 21 (6.11.2009), s. 10. 
obce - Přeskače (Znojmo, Česko) - historické - památky - podzemí - zpřístupnění 
 

2290)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
V Přeskačích nově otevřeli staleté podzemí : obec Přeskače na Znojemsku má pro turisty nové lákadlo / 
Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 45 (6.11.2009), s. 5. 

dtto: 
VEČEŘA, Petr. Středověké podzemí v Přeskačích neotrávily ani socialistické jedy. Znojemsko. 3.11.2009, 
roč. 19, č. 44, s. 1, 5. 
obce - Přeskače (Znojmo, Česko) - historické - památky - podzemí - zpřístupnění 
 

2291)  SK 
Emil Otoupal: Když lidé v Přeskačích něco chtějí, tak toho dosáhnou / sk. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 48 (23.11.2009), s. 6. 
obce - Přeskače (Znojmo, Česko) - historické - památky - podzemí - zpřístupnění - starostové - Otoupal, 
Emil - rozhovory 
 
 
 

Reš ice: 
 
 

2292)  EISENBRUK,  Jiř í  
Rešice už zase chrání svatí / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 49 (8.12.2009), s. 1, 5. 
obce - Rešice (Znojmo, Česko) - historické - památky - sochy – restaurování 
 

Rud l ice:  
 
 

2293)  VSM 
V rukou policie skončili při předávce drog / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 231 (3.10.2009), s. 1, Jižní Morava. 
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obce - Rudlice (Znojmo, Česko) - policie - Policie ČR - trestná - činnost - drogy - pervitin - výroba - 
narkomani - zadržení 
 
 
 

Ska l i ce: 
 
 

2294)  GRUNA,  Bronis lav  
Dějiny a pamětihodnosti obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko : Skalice / Bronislav Gruna, Eva 
Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 1 (9.1.2009), s. 6. 
obce - Skalice (Znojmo, Česko) - dějiny - historické - památky - zámky - kaple - sochy - historie 
 
 
 

Slat ina : 
 
 

2295)  SK 
Mezi Újezdem a Slatinou se těžila železná ruda / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 36 (31.8.2009), s. 13. 
obce - Újezd (Znojmo, Česko) - Slatina (Znojmo, Česko) - příroda - lesy - Roudnice - železná ruda - 
těžba - historie 
 
 
 

Slup: 
 
 

2296)  SMOLA,  Danie l  
Mlýn ve Slupi pohánějí nová kola / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 91 (18.4.2009), s. 1, 3. 
obce - Slup (Znojmo, Česko) - historické - technické - památky - vodní mlýny - Vodní mlýn ve Slupi - kola 
– opravy 
 

2297)  KB 
Vodní mlýn ve Slupi představuje novou expozici / KB. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 128 
(3.6.2009), s. 13. 
obce - Slup (Znojmo, Česko) - historické - technické - památky - vodní mlýny - Vodní mlýn ve Slupi - 
expozice - mlynářství - vývoj - vernisáže 
 

2298)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Vodní mlýn má novou expozici : zbrusu novou, moderní expozici mlynářské techniky s unikátními 
předměty, které používali první mlynáři na Moravě, nabízí od dneška národní kulturní památka Vodní mlýn 
ve Slupi / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 137 
(13.6.2009), s. 1. 
obce - Slup (Znojmo, Česko) - historické - technické - památky - vodní mlýny - Vodní mlýn ve Slupi - 
expozice - novinky 
 
 



   Znojemsko v tisku 2009 
 

 

312 

 

2299)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Slupští hasiči mají nejlepší vybavení na Znojemsku / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 147 (25.6.2009), s. 2. 
obce - Slup (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů Slup - vybavení - historie - 
činnost 
 

2300)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Merta: Stará pec slouží třetí rok / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 209 (7.9.2009), s. 3. 
obce - Slup (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti chleba - chléb - pečení - středověké - pece 
 

2301)  MOŠTĚK,  Mart in  
Slup popáté provoní čerstvý chleba : ve Slupi pořádají tradiční Slavnosti chleba / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 208 (5.9.2009), s. 3. 
obce - Slup (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti chleba - 5. ročník 
 

2302)  EIS 
Dobře upečené slavnosti chleba / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 36 (8.9.2009), s. 5. 
obce - Slup (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti chleba - 5. ročník 
 

2303)  SMOLA,  Danie l  
Místo kamením opravili břehy náhonu vrbovými proutky / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 239 (13.10.2009), s. 3. 

dtto: 
vsm. Břehy náhonu drží místo kamene vrbové pruty. Mladá fronta dnes. 16.10.2009, roč. 20, č. 242, s. 1, 
Jižní Morava. 
obce - Slup (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - Dyjsko-mlýnský náhon - opravy - technologie - 
opevnění - vrbové proutí - Povodí Moravy 
 

2304)  BE 
Slupský kostel je opraven zatím jen napůl / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 5. 
obce - Slup (Znojmo, Česko) - církev - kostely - opravy - rekonstrukce 
 
 
 

Stá lky: 
 
 

2305)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Po jehličnanech ve Stálkách je veta, zasáhnout má policie / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
19, č. 43 (27.10.2009), s. 1. 
obce - Stálky (Znojmo, Česko) - životní prostředí - stromy - kácení - obyvatelé - nesouhlas 
 
 
 

Starý Petř ín: 
 

2306)  HOTAŘ,  Oldřich 
Výchova k evropanství v praxi / Oldřich Hotař. -- In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 112, 
č. 12 (24.3.2009), s. 20. 
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obce - Starý Petřín (Znojmo, Česko) - Pleissing - školství - přeshraniční - spolupráce - regionální - 
projekty - Život na vesnici - vesnický život - Spolužák, kamarád, přítel - ZŠ a MŠ Starý Petřín 
 

2307)  EISENBRUK,  Jiř í  
V Petříně někdo slavil, jinému zbyly oči pro pláč / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 31 
(4.8.2009), s. 2. 
obce - Starý Petřín (Znojmo, Česko) - zemědělství - rostlinná - výroba - sila - výstavba - Zemědělské 
družstvo Petřín 
 
 
 

Suchohrd ly u Mi ros lav i :  
 
 

2308)  DAK 
Školačka vystoupila z autobusu, zabilo ji auto / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 81 (6.4.2009), s. 3. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - silnice - Znojmo-Brno - tragické - 
nehody - úmrtí - nehodovost 
 

2309)  FICNER,  Frant išek 
Kronika : rok 1935 / František Ficner. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 1 (2009), č. 1, s. 4. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - 1935 - kroniky - zápisy - historie 
 

2310)  STATISTIKA 
Statistika obyvatel naší obce v roce 2008. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 1 (2009), č. 2, s. 1. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - rozložení - počty - 
statistiky - 2008 
 

2311)  FICNER,  Frant išek 
Kronika : rok 1936 / František Ficner. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 1 (2009), č. 2, s. 4. 

pokračování: 
Suchohrdelský zpravodaj. 2009, roč. 1, č. 3, s. 4.  
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - 1936 - kroniky - zápisy - historie 
 

2312)  JABLONICKÝ,  Ct ibor  
"Suchohrdelská Johanka" / Ctibor Jablonický. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 1 (2009), č. 3,    
s. 3. 

pokračování: 
Suchohrdelský zpravodaj. 2009, roč. 1, č. 6, s. 3, 4. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - nálezy - hroby - 
kostry 
 

2313)  FICNER,  Frant išek 
Kronika : kronika rok 1937 / František Ficner. -- In: Suchohrdelskýzpravodaj. -- Roč. 1 (2009), č. 4, s. 4. 

pokračování: 
Suchohrdelský zpravodaj. 2009, roč. 1, č. 5, s. 4. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - 1937 - kroniky - zápisy - historie 
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2314)  JABLONICKÝ,  Ct ibor  
Obnovíme tradici místního lidového kroje? / Ctibor Jablonický. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 1 
(2009), č. 5, s. 3. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - kultura - folklor - kroje - obnovení - zastupitelstva - 
zasedání - jednání 
 

2315)  JABLONICKÝ,  Ct ibor  
Kronika : kronika rok 1938 / Ctibor Jablonický. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 1 (2009), č. 6,   
s. 6. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - 1938 - kroniky - zápisy - historie 
 

2316)  BLATNÝ,  K lement 
Kronika obce - poválečná / Klement Blatný. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 1 (2009), č. 7, s. 6. 

pokračování: 
Suchohrdelský zpravodaj. 2009, roč. 1, č. 8, s. 6. 
Suchohrdelský zpravodaj. 2009, roč. 1, č. 9, s. 6. 
Suchohrdelský zpravodaj. 2009, roč. 1, č. 11, s. 6. 
Suchohrdelský zpravodaj. 2009, roč. 1, č. 12, s. 6. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - 1920-1948 - poválečná doba - kroniky - zápisy 
- historie 
 

2317)  ARNDT,  Barbora  
Historie naší obce / Barbora Arndt. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 1 (2009), č. 9, s. 5. 

pokračování: 
Suchohrdelský zpravodaj. 2009, roč. 1, č. 10, s. 6. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - první zmínka - založení obce - obyvatelstvo - 
majitelé - působení - historie 
 

2318)  PETŘÍKOVÁ,  B lanka  
Výročí TJ / Blanka Petříková. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 1 (2009), č. 10, s. 5. 
bce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - sport - Tělovýchovná jednota - TJ Suchohrdly               
u Miroslavi - 80. výročí - založení 
 
 

Suchohrd ly u Zno jma: 
 
 

2319)  ŠUF 
Nábytek Znora zná celá Evropa / šuf. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 9 (3.3.2009), s. 1, 3. 
obce - Suchohrdly u Znojma (Znojmo, Česko) - průmysl - továrny - Znora nábytek s.r.o. - nábytek - 
výroba - majitelé - Schmircher, Ernst 
 

2320)  EISENBRUK,  Jiř í  
Ze suchohrdelského Hájku vznikne lesopark / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 23 
(9.6.2009), s. 12. 
obce - Suchohrdly u Znojma (Znojmo, Česko) - Dobšice (Znojmo, Česko) - příroda - přírodní - lokality - 
Hájek - lesoparky - vybudování 
 

2321)  KRAINER,  Jakub 
Ve školce v Suchohrdlech se děti budou učit i německy / Jakub Krainer. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 153 (2.7.2009), s. 3. 
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obce - Suchohrdly u Znojma (Znojmo, Česko) - školství - mateřské - školy – MŠ Suchohrdly u Znojma - 
budovy - rekonstrukce - česko-německá - výuka - projekty 
 

2322)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Ulice U Potoka: lidi straší velká voda : i přesto, že se Suchohrdly mohou pochlubit novými silnicemi, 
obyvatelé v ulici U Potoka se bojí velké vody / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 174 (28.7.2009), s. 3. 
obce - Suchohrdly u Znojma (Znojmo, Česko) - příroda - povodně - obyvatelé - domy - zaplavení - obavy 
 

2323)  BE 
Suchohrdelské děti budou tříbit němčinu v nové třídě / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 42 (12.10.2009), s. 4. 
obce - Suchohrdly u Znojma (Znojmo, Česko) - školství - mateřské - školy – MŠ Suchohrdly u Znojma - 
budovy - rekonstrukce - česko-německá - výuka 
 

2324)  SPA 
U Suchohrdel bude solární elektrárna / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 251 (27.10.2009), s. 3. 
obce - Suchohrdly u Znojma (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - solární energie - fotovoltaické 
elektrárny - budování 
 

2325)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kuchařovice kraji: Vyžeňte kamiony : kvůli nadměrnému hluku z kamionů budou zastupitelé z Kuchařovic 
a Suchohrdel psát na krajský úřad / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 263 (11.11.2009), s. 1. 

dtto: 
BE. Kuchařovičtí chtějí ze zoufalství blokovat silnici. Znojemský týden. 9.11.2009, roč. 9, č. 46, s. 4. 
obce - Suchohrdly u Znojma (Česko) - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - silniční - kamiónová - doprava - 
kamiony - hluk - obyvatelé - protesty 
 

2326)  SMOLA,  Vojtěch  
Hrozí blokádou silnice : obyvatele Kuchařovic i Suchohrdel trápí nápor tisíců kamionů denně... / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 264 (12.11.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Suchohrdly u Znojma (Česko) - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - doprava - kamiony - přetížení - 
občané - protesty - blokády 
 
 
 

Šafov: 
 
 

2327)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Co čeká návštěvníky dříve zcela zapomenutého Šafova / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
19, č. 29 (21.7.2009), s. 12. 
obce - Šafov (Znojmo, Česko) - Langau - církev - křesťanské - organizace - Sola Šafov - osobnosti - 
páteři - Brandtner, Andreas Johann - rozhovory 
 

2328)  PKN 
Království kalendářů Marie Protivínské už třicet let trůní v Šafově / PKN. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, 
č. 51 (22.12.2009), s. 21. 
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obce - Šafov (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - sběratelství - osobnosti - sběratelé - Protivínská, 
Marie - kalendáře 
 
 
 

Šanov: 
 
 

2329)  T 
Hraběcí studánka slavnostně otevřena / t. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 19 (12.5.2009), s. 3. 
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - příroda - studánky - Hraběcí studánka - Hraběnčina studánka - slavnosti 
- otevření 
 

2330)  EIS 
Domov pro seniory postaví v Šanově / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 49 (8.12.2009), s. 5. 
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče - důchodci - senioři - domovy důchodců - výstavba 
 

2331)  HRABĚCÍ  
Hraběcí studánka. -- In: Lesní noviny. -- (2009), s. 1-2. 
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - příroda - studánky - Hraběcí studánka - Hraběnčina studánka - otevírání 
studánek - Khuen-Belassi, Emanuela 
 

2332)  PŘÍRODNÍ 
Přírodní rezervace Karlov. -- In: Lesní noviny. -- (2009), s. 2. 

dtto: 
Zajímavosti z místní fauny a flóry. Lesní noviny. 2009, s. 2-3. 
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - příroda - přírodní rezervace - Přírodní rezervace Karlov 
 

2333)  EMIN 
Emin zámek a Alfons Mucha. -- In: Lesní noviny. -- (2009), s. 3-4. 
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - Emín - Khuen-Belassi - Mucha, Alfons, 
1860-1939 - působení - historie 
 
 
 

Šatov: 
 
 

2334)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 6 (10.2.2009), s. 11. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - dějiny - fotografie 
 

2335)  VÍTEK,  Mi los lav  
Šatovská cyklistická maturita / Miloslav Vítek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 129 
(4.6.2009), s. 4, Café. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - sport - cyklistika - cyklistické - závody - Vinařská 50 Znovín Cup -       
11. ročník 
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2336)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Vinařský závod pojede i dresina : více cen, více technické podpory a více doprovodného kulturního 
programu / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 146 
(24.6.2009), s. 1. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - sport - cyklistika - závody - Vinařská padesátka Znovín Cup - 10. ročník - 
programy 
 

2337)  JM 
Liják odkryl labyrint sklepů pod silnicí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 31 (27.7.2009), s. 3. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - silnice - přívalové - deště - škody - poškození - opravy 
 

2338)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Závodníci musí umět couvat za roh / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 202 (29.8.2009), s. 3. 

dtto: 
DAR. Traktůrkáři měli třetí sraz v Šatově. Rovnost-Znojemský deník. 31.8.2009, roč. 20, č. 203, s. 3. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - malotraktory - Traktoriáda - 3. ročník 
 

2339)  EISENBRUK,  Jiř í  
Tajemný sklep v Šatově / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 38 (22.9.2009), s. 12. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - historické - památky - tajemná místa - vinné - sklepy 
 

2340)  JM 
Čekání na zářijové slunce se vinařům vyplatilo / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 40 (29.9.2009), s. 1. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinařství - hrozny - sběr - výkup - lisování - víno 
 
 
 

Št í tary: 
 
 

2341)  JM 
Zemanovi jsou spolu už šedesát let / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 18 (27.4.2009), s. 1. 
obce - Štítary (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - sňatky - diamantová svatba - výročí - 
oslavy 
 

2342)  JM 
Hořec zasypali chataři / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 9, č. 32 (3.8.2009), s. 3. 
obce - Štítary (Znojmo, Česko) - příroda - chráněné - rostliny - hořec křížatý - skládky 
 
 
 

Šumná: 
 
 

2343)  MALAČKOVÁ,  Božena 
Boje na 64 černobílých polích opět vypukly v Šumné / Božena Maláčková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 101 (30.4.2009), s. 8. 
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obce - Šumná (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - šachy - turnaje - Memoriál Bohumila Nekuly -          
16. ročník - Dům dětí a mládeže Šumná 
 

2344)  VOJTEK,  Mi lan  
Kostel v Šumné na Znojemsku dostal nový zvon / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
19, č. 169 (22.7.2009), s. 10. 

dtto: 
BH. Ať je Kristus, Bůh a pán, v Šumné ctěn a milován. Znojemsko. 28.7.2009, roč. 19, č. 30, s. 4. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel sv. Ducha - zvony - vysvěcení 
 

2345)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Šumná: majetek obce je v exekuci : spor mezi Šumnou a společností Colas komplikuje život 
představitelům obce / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 186 (11.8.2009), s. 1. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - soudnictví - kauzy - Obecní úřad Šumná - Colas CZ a. s. - exekuce - 
odvolání 
 

2346)  ŠNAJDAR,  Mi los lav  
Šumná chystá jubilejní soutěž / Miloslav Šnajdar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 192 (18.8.2009), s. 20. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - děti - Dům dětí a mládeže Šumná - celostátní - 
výtvarné - soutěže - Ahoj z prázdnin - 20. ročník - vyhlášení 
 

2347)  JM 
Šumná je kvůli sporu v exekuci / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 34 (17.8.2009), s. 1, 2. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - soudnictví - kauzy - Obecní úřad Šumná - Colas CZ a. s. - exekuce – 
odvolání 
 

2348)  MALAČKOVÁ,  Božena 
Podzimní cena DDM ve sportovní střelbě / Božena Malačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 241 (15.10.2009), s. 20. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - sport - sportovní střelba - Dům dětí a mládeže Šumná - ZŠ Šumná 
 

2349)  DUNDA,  Marek 
Vzácné ostatky v oltáři kostela / Marek Dunda. -- In: Šumenský zpravodaj. -- (16.11.2009), č. 2, s. 14. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely - kostel sv. Ducha - světci - Hofbauer, 
Klement Maria, svatý, 1751-1820 - ostatky - biografie 
 

2350)  ŠUMENSKÝ 
Šumenský kostel už má i druhý zvon. -- In: Šumenský zpravodaj. -- (16.11.2009), č. 2, s. 14-16. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely - kostel sv. Ducha - zvony - vysvěcení 
 

2351)  RZT 
Děti z DDM Šumná ilustrují kalendáře KONTA BARIÉRY / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 5. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - Dům dětí a mládeže Šumná - děti - výtvarné - 
soutěže - konto Bariéry - kalendáře - vítězné - kresby - zařazení 
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Tasov ice: 
 
 

2352)  SMOLA,  Vojtěch  
Církev láká na výročí světců : věřící na jihu Moravy připomínají sto let od svatořečení sv. Klementa a 
čtyři sta let od vysvěcení sv. Jana Sarkandera na kněze / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 65 (18.3.2009), s. 3, Jižní Morava. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - světci - Hofbauer, Klement Maria, svatý, 1751-
1820 - 100. výročí - svatořečení - oslavy 
 

2353)  JM 
Oslavy svatořečení K. M. Hofbauera: Socha i cyklistická stezka / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 13 (23.3.2009), s. 3. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - světci - Hofbauer, Klement Maria, svatý, 1751-
1820 - 100. výročí - svatořečení - oslavy 
 

2354)  ANDRLE,  Mart in  
Nováček dobývá krajský přebor : tasovičtí fotbalisté hned ve své první sezoně v krajském přeboru 
celou soutěž vedou / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,   
č. 78 (2.4.2009), s. 18. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - sport - fotbal - TJ Sokol Tasovice - krajské přebory - úspěchy 
 

2355)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Plameny pohltily historický mlýn / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 92 
(20.4.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Hořel opuštěný mlýn. Rovnost-Znojemský deník. 20.4.2009, roč. 20, č. 92, s. 1, 4. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - požáry - zásahy - mlýny 
 

2356)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
V Tasovicích proběhla obnova lidových misií / Jitka Pavlačková. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 16 (14.4.2009), s. 6. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - světci - Hofbauer,Klement Maria, svatý, 1751-
1820 - 100. výročí - svatořečení - oslavy 
 

2357)  BUDNÝ,  Lubomír  
Tasovice zahalil hustý dým / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 92 (20.4.2009), s. 8. 

dtto: 
CHAF. V Tasovicích vyhořel mlýn. Znojemský týden. 20.4.2009, roč. 9, č. 17, s. 1. 
EIS. Čertovský mlýn spálily plameny. Znojemsko. 5.5.2009, roč. 19, č. 18, s. 1, 12. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - trestná činnost - požáry - úmyslné - založení - mlýny - kulturní 
památky - zhoření 
 

2358)  BE 
Pekaři, cukráři a vinaři oslaví svého patrona / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 21 (18.5.2009), s. 6. 

dtto: 
PKN. Do čeho se Hofbauer pustil, to hraničilo s šílenstvím. Znojemsko. 19.5.2009, roč. 19, č. 20, s. 5. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - světci - Hofbauer, Klement Maria, svatý, 1751-
1820 - 100. výročí - narození - oslavy - programy 
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2359)  SMOLA,  Vojtěch  
Oslaví svatořečení sv. Klementa / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 116 (20.5.2009), s. 1, 2, Jižní Morava. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - světci - Hofbauer, Klement Maria, svatý, 1751-
1820 - 100. výročí - narození - oslavy - programy 
 

2360)  JIP 
V Tasovicích si připomněli 100 let od svatořečení sv. Klementa Maria Hofbauera / jip. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 22 (25.5.2009), s. 8. 

dtto: 
PKN. Oslavy jubilea svatého Klementa. Znojemsko. 26.5.2009, roč. 19, č. 21, s. 4. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - světci - Hofbauer, Klement Maria, svatý, 1751-
1820 - 100. výročí - svatořečení - oslavy 
 

2361)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Od sochy k dosošné : rozhovor se sochařem Milanem Kupkárem, autorem Hofbauerovy sochy / Pavel 
Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 21 (26.5.2009), s. 5. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - kultura - sochařství - osobnosti - sochaři - Kupkár, Milan - dílo - 
Hofbauerova socha 
 

2362)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Hasičům v Tasovicích stále slouží padesátiletá Tatra / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 141 (18.6.2009), s. 2. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - hasičské sbory - Sbor dobrovolných hasičů Tasovice 
 

2363)  SOUKUPOVÁ,  Jana  
Šestinásobná matka v disentu : spisovatelka Iva Kotrlá měla dětství na román / Jana Soukupová. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 186 (11.8.2009), s. 5, Jižní Morava. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - disidenti - Kotrlá, Iva, 
1947- - biografie 
 

2364)  KOP 
První ročník Mlýnské strouhy se i navzdory počasí vydařil / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 35 (24.8.2009), s. 9. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - vodáci - TJ Hodonice - akce - Mlýnská strouha 
2009 - 1. ročník 
 

2365)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Tasovice mají nový podnik : krizi navzdory / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 212 (10.9.2009), s. 3. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - průmysl - podniky - Stavobet - otevření 
 

2366)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Nejlevnější zdivo začali vyrábět v Tasovicích / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 37 
(15.9.2009), s. 5. 

dtto: 
BE. Stavobet přinesl práci a levnější materiál. Znojemský týden. 5.10.2009, roč. 9, č. 41, s. 2. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - průmysl - podniky - výstavba - linky - výroba - betonové - tvárnice - 
Stavobet 
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2367)  BUDNÝ,  Lubomír  
Stárková to má při Martinských hodech těžké / Lubomír Budný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 269 (19.11.2009), s. 12. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - kultura - folklor - Martinské hody - stárek - stárková - povinnosti 
 
 
 

Tav íkov ice: 
 
 

2368)  MM 
Větrníky míří do Tavíkovic / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 2 
(3.1.2009), s. 3. 

dtto: 
MASK. Větrníky v Tavíkovicích. Zrcadlo. 23.1.2009, roč. 8, č. 2, s. 1. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - výstavba - plánování 
 

2369)  DOMS 
Větrné elektrárny by mohly v Tavíkovicích být za dva roky / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 6 (2.2.2009), s. 3. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - výstavba - ČEZ 
Obnovitelné zdroje 
 

2370)  MASK 
V Tavíkovicích odbahní rybník, a přibude tam ještě jeden / mask. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 10 (2.3.2009), s. 3. 

dtto: 
MASK. Už na podzim nový rybník. Zrcadlo. 6.3.2009, roč. 8, č. 5, s. 1. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - Kacíř - odbahnění - opravy - budování 
 

2371)  SMO 
Zemřela stopětiletá obyvatelka Tavíkovic / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 20, č. 69 (23.3.2009), s. 3. 

dtto: 
GRUNOVÁ, Eva. Paní Marie Vránová slaví 105 narozeniny. Zrcadlo. 20.3.2009, roč. 8, č. 6, s. 3. 
CHAF. Nejstarší obyvatelka Znojemska zemřela. Znojemský týden. 23.3.2009, roč. 9, č. 13, s. 1, 2. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Vránová, Marie - úmrtí 
 

2372)  EIS 
Nejstarší občanka Znojemska zemřela / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 13 (31.3.2009), s. 2. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Vránová, Marie - úmrtí 
 

2373)  SK 
V Tavíkovicích se doprava změní až za rok / obce. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 34 (17.8.2009), s. 5. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - doprava - projekty - změny - odklad - zastupitelstvo - představení 
 

2374)  SK 
V Tavíkovicích mají zoo koutek / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 34 (17.8.2009), s. 13. 
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dtto: 
MASK. ZOO obdivují hlavně děti. Zrcadlo. 6.11.2009, roč. 8, č. 21, s. 4. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - příroda - soukromé - zoologické - zahrady - otevření 
 

2375)  MM 
Kvůli rybníku koupila obec pozemky / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 214 (12.09.2009), s. 3. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - pozemky - parcely - odkoupení - rybníky - Kacíř - 
opravy - dotace 
 

2376)  MM 
Tavíkovičtí opraví sochu Nepomuckého / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 215 (14.09.2009), s. 3. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - sochy - socha sv. Jana Nepomuckého - 
restaurování 
 

2377)  MOŠTĚK,  Mart in  
Brání se pokutě za ořez stromů : osmdesát tisíc korun zaplatily Tavíkovice za ořezání tří stromů / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 219 (18.9.2009), s. 1. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - Obecní úřad Tavíkovice - stromy - ořez - pokuty 
- Česká inspekce životního prostředí 
 

2378)  SK 
Tavíkovický most opět v plném provozu / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 39 (21.9.2009), s. 4. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - silniční doprava - silniční - mosty - opravy - dokončení - zprovoznění 
 

2379)  SK 
Z pivovarského sklípku bude společenská místnost / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 47 (16.11.2009), s. 4. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - pivovarský sklípek - rekonstrukce - 
společenské - místnosti 
 

2380)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Viktor Kohout oslavil 100. narozeniny / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 294 (18.12.2009), s. 3. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Stoletý Viktor Kohout: Zahradníků je málo a nikomu se dnes nechce moc dělat. 
Rovnost-Znojemský deník. 19.12.2009, roč. 20, č. 295, s. 3. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - zemědělství - zahradnictví - osobnosti - zahradníci - 100. výročí - 
narození - oslavy 
 

2381)  SK 
Na rekonstrukci rybníku až dvacet dva milionů / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 51 (14.12.2009), s. 5. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - Kacíř - rekonstrukce 
 

2382)  TIK 
Stoletý Kohout / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 51 (22.12.2009), s. 1, 26. 

dtto: 
SK. Viktor Kohout z Tavíkovic oslavil sté narozeniny. Znojemský týden. 28.12.2009, roč. 10, č. 1, s. 1. 
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obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - 100. výročí - 
osobnosti - zahradníci - Kohout, Viktor 
 
 
 

Těšet i ce: 
 
 

2383)  OKÉNKO 
Okénko do historie - autentický opis kroniky - rok 1962. -- In: Zpravodaj obce Těšetice. -- Č. 1 (2009), 
s. 7. 
obce - Těšetice (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - kroniky - opisy - 1962 
 

2384)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Těšetice: čarodějnice vyvolaly problém : vedení Těšetic a společnost ARES mají spor / Dalibor Krutiš. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 132 (8.6.2009), s. 3. 
obce - Těšetice (Znojmo, Česko) - sport - sportovní - areály - akce - pořádání - údržba - spory - ARES - 
Obecní úřad Těšetice 
 

2385)  OKÉNKO 
Okénko do historie - autentický opis kroniky - rok 1963 a 1964. -- In: Zpravodaj obce Těšetice. -- Č. 2 
(26.6.2009), s. 7. 
obce - Těšetice (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - kroniky - opisy - 1963 - 1964 
 

2386)  BE 
Ovocnáři očekávají rekordní úrodu meruněk / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 29 (13.7.2009), s. 3. 
obce - Těšetice (Znojmo, Česko) - zemědělství - ovocnářství - ovoce - meruňky - sklizeň - rekordy 
 

2387)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
O bývalé kinokavárně rozhodne anketa : těšetičtí zastupitelé chtějí na svém jednání probrat dostavbu 
někdejší slavné kinokavárny / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 237 (10.10.2009), s. 3. 
obce - Těšetice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - obecní zastupitelstva - plány - 
kinokavárny - rekonstrukce - dokončení - ankety 
 

2388)  VSM 
Těšetická stavba bude chátrat dál / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 
264 (12.11.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Těšetice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - kulturní domy - výstavba - přerušení - finance - 
nedostatek 
 

2389)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Bývalá těšetická kinokavárna bude chátrat i nadále / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 266 (14.11.2009), s. 3. 
obce - Těšetice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - obecní zastupitelstva - plány - 
kinokavárny - rekonstrukce - dokončení - ankety - zrušení 
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Trstěn ice: 
 
 

2390)  BOM 
Záhada u silnice do Trstěnic : kdo to byl? Kříže na modro / bom. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 20, č. 239 (13.10.2009), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Trstěnice (Znojmo, Česko) - historické - církevní - památky - kříže - nátěry 
 
 
 

Tuleš ice: 
 
 

2391)  SMO 
Tulešičtí protáhnou těla na novém hřišti / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 240 (14.10.2009), s. 3. 
obce - Tulešice (Znojmo, Česko) - sport - víceúčelová - sportovní - hřiště - umělé - povrchy - otevření 
 

2392)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
U Tulešic stojí nová elektrárna / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 278 (30.11.2009), s. 3. 

dtto: 
SK. Nová větrná elektrárna stojí v Tulešicích. Znojemský týden. 30.11.2009, roč. 9, č. 49, s. 4. 
obce - Tulešice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - výstavba - V-STAV INVEST 
 

2393)  MASK 
Nová elektrárna u Tulešic / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 23 (4.12.2009), s. 1, 2. 

dtto: 
VSM. U Tulešic je nová větrná elektrárna. Mladá fronta dnes. 17.12.2009, roč. 20, č. 293, s. 4, Jižní 
Morava. 
obce - Tulešice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - výstavba - V-STAV INVEST 
 
 
 

Tvoř ihráz: 
 
 

2394)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 21 (26.5.2009), s. 11. 
obce - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - dějiny - 17. -18. stol. - pivovary - historie - současnost - fotografie 
 

2395)  JM 
V zámečku chystají zemědělské muzeum / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 36 (31.8.2009), s. 5. 
obce - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - rekonstrukce - opravy 
 

2396)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 37 (15.9.2009), s. 11. 
obce - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - školství - školy - budovy - výstavba - historie - fotografie 
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Uherč ice : 
 
 

2397)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Uherčický zámek otevřel malované interiéry / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 23 
(9.6.2009), s. 2. 
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - zámek Uherčice - sezony - zahájení – 
novinky 
 

2398)  KOZELKA,  Petr  
Zámek v Uherčicích láká turisty / Petr Kozelka. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 154 
(3.7.2009), s. 11. 
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - zámek Uherčice - rekonstrukce - 
dokončení - sezony - novinky 
 

2399)  KRAINER,  Jakub 
Štěpánová: Výsledek dražby mne šokoval / Jakub Krainer. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 165 (17.7.2009), s. 3. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Festivalová dražba zajistí zámku nová okna. Rovnost-Znojemský deník. 17.7.2009, roč. 
20, č. 165, s. 22. 
KLOBASOVÁ, Petra. Festivalová dražba přinesla zámku dvě okna. Znojemsko. 21.7.2009, roč. 19, č. 29, 
s. 5. 
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - zámek Uherčice - opravy - víno - 
dražby 
 

2400)  HUM 
Památkáři zpřístupnili nové komnaty zámku Uherčice / hum. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 176 (30.6.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - zámek Uherčice - nové - místnosti - 
zpřístupnění 
 

2401)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Uherčice marně bojují s úředním šimlem / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 28 
(14.7.2009), s. 1, 5. 
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - zámek Uherčice - informační - tabule 
- instalace - plánování - spory 
 

2402)  SKRABANEK,  A lena 
Zámek Uherčice / Alena Skrabanek. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 6, č. 1 (2009), s. 20, 22, 24, 26. 
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - zámek Uherčice - umělecko-
historické - poznatky - výzkumy - česko-německé - texty 
 

2403)  SKRABANEK,  A lena 
Schloss Ungarschitz / Alena Skrabanek. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 6, Nr. 1 (2009), S. 21, 23, 25, 27. 
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - zámek Uherčice - umělecko-
historické - poznatky - výzkumy - česko-německé - texty 
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Újezd: 
 
 

2404)  SK 
Mezi Újezdem a Slatinou se těžila železná ruda / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 36 (31.8.2009), s. 13. 
obce - Újezd (Znojmo, Česko) - Slatina (Znojmo, Česko) - příroda - lesy - Roudnice - železná ruda - 
těžba – historie 
 

2405)  SK 
V Újezdě dokončili víceúčelový obecní dům / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 40 (29.9.2009), s. 3. 
obce - Újezd (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - obecní úřady - víceúčelové - obecní domy 
- rekonstrukce - otevření 
 

2406)  SK 
Zámeček v Újezdě se konečně dočká oprav / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 50 (7.12.2009), s. 5. 
obce - Újezd (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - opravy - rekonstrukce 
 
 
 

Únanov: 
 
 

2407)  KRUTIŠ,  Da l ibor  
Kapela Klaxon hraje už čtvrt století / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 14 (17.1.2009), s. 3. 
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - Kapela Klaxon Únanov - 25. výročí - Bulín, Jindřich 
 

2408)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Florián: Nejpotupnější je chodit na castingy / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 43 (20.2.2009), s. 3. 
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - kultura - divadlo - herectví - osobnosti - herci - Florián, Petr - 
rozhovory 
 

2409)  MCH 
Únanovští schválili rekordní rozpočet / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 63 (16.3.2009), s. 3. 
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočty - chválení 
 

2410)  JM 
Sluneční elektrárna v Únanově začíná vyrábět energii / jm, ms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 15 (6.4.2009), s. 3. 
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - solární - sluneční - elektrárny - výroba - zahájení 
 

2411)  VSM 
Skládka odpadu v Únanově vyrábí elektřinu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 135 (11.6.2009), s. 4, Jižní Morava. 
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dtto: 
JM. Únanovská skládka vyrábí elektřinu. Znojemský týden. 15.6.2009, roč. 9, č. 25, s. 5. 
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - elektrárny - vybudování - skládky - komunální odpad 
 

2412)  KAMERA 
Kamera a fotoaparát životním koníčkem. -- In: Únanovské novinky. -- Č. 2 (.06.2009), s. 7. 
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - fotografování - osobnosti - fotografové - režiséři - 
Perlička, František - rozhovory 
 

2413)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Únanovské děti mají novou školku za osmnáct milionů / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 214 (12.9.2009), s. 3. 
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - školství - mateřské školy – MŠ Únanov - opravy - otevření 
 

2414)  JM 
Z ošklivého káčátka se stala krásná labuť / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 38 (14.9.2009), s. 5. 
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - školství - mateřské - školy – MŠ Únanov - budovy - opravy - 
rekonstrukce - dokončení 
 

2415)  TREK 
V Únanově vydali pamětní minci o školní budově / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 36 (8.9.2009),    
s. 4. 

dtto: 
SPA. Školka je vyrytá na pamětní minci. Rovnost-Znojemský deník. 1.10.2009, roč. 20, č. 229, s. 3. 
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - školství - mateřské - školy – MŠ Únanov - budovy - rekonstrukce - 
otevření - pamětní mince - vydání 
 

2416)  JM 
Rozšiřují skládku a postaví kompostárnu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 45 (2.11.2009), s. 4. 
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - životní prostředí - skládky - rekultivace - kompostárny - vybudování 
 
 
 

Va ltrov ice: 
 
 

2417)  SMOLA,  Danie l  
Někdo zabil březí krávu kvůli masu : ve valtrovické farmě někdo zabil březí krávu / Daniel Smola, 
Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 64 (17.3.2009), 
s. 3. 

dtto: 
VSM. Zabili krávu a odřezali z ní maso. Mladá fronta dnes. 17.3.2009, roč. 20, č. 64, s. 1, Jižní Morava. 
obce - Valtrovice (Znojmo, Česko) - policie - Policie ČR - trestná - činnost - zabití - krávy - pachatelé - 
hledání 
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Vedrov ice: 
 
 

2418)  ZVELEBIL,  Marek  
Život, lásky a smrt neolitických zemědělců : bioarcheologie vedrovických hrobů / Marek Zvelebil, Paul 
Pettitt. -- In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 88, č. 2 (2009), s. 86-91. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - neolit - kultura s lineární keramikou - hroby – 
bioarcheologie 
 

2419)  ZVELEBIL,  Marek  
Skrz kosti pohlédli na "kulturní pec" / Marek Zvelebil, Paul Pettitt, Alena Lukeš. -- In: Lidové noviny. -- 
ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, č. 38 (14.2.2009), s. 27. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - nálezy - keramika - pohřebiště 
- výzkumy 
 

2420)  GRUN, Bronis lav  
Větrné kolo ve Vedrovicích / Bronislav Grun, Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 4 (20.2.2009),     
s. 6. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - historické - technické - památky - větrná - kola - větrné kolo - 
historie 
 

2421)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Student Jiří Liška: loutky jsou můj život / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 68 (21.3.2009), s. 3. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - loutky - výroba - osobnosti - umělci - Liška, Jiří 
 

2422)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Z fary budou mít vedrovičtí muzeum : z bývalé vedrovické fary bude muzeum a informační centrum     
za téměř deset milionů korun / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 20, č. 92 (20.4.2009), s. 3. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - projekty - Muzeum a informační 
centrum Vedrovice - vybudování - financování - Evropské fondy 
 

2423)  SMOLA,  Vojtěch  
Rozbitý větrník opět poničil vítr / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 122 (27.5.2009), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - historické - technické - památky - větrné kolo - vichry - poničení - 
opravy 
 

2424)  MASK 
Z fary ve Vedrovicích bude muzeum / mask. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 24 (8.6.2009), s. 5. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - fary - chátrání - přestavby - muzea - knihovny – 
Muzeum a informační centrum Vedrovice - výstavba - plánování - dotace 
 

2425)  EISENBRUK,  Jiř í  
Vedrovickým zůstaly jen oči pro pláč / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 23 (9.6.2009),    
s. 3. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - historické - technické - památky - větrné kolo - vichřice - poničení – 
opravy 
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2426)  ŠKOLA 
Škola : začátek školství ve Vedrovicích. -- In: Vedrovický zpravodaj. -- Č. 2 (2009), s. 10. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - dějiny - 1945-2009 - školství - základní - školy - historie - přehledy 
 

2427)  JAK 
Jak prší ve Vedrovicích. -- In: Vedrovický zpravodaj. -- Č. 2 (2009), s. 21. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - srážky - statistiky - 1994-2009 
 

2428)  LIŠKA,  Jiř í  
O mě a loutkách / Jiří Liška. -- In: Vedrovický zpravodaj. -- Č. 1 (2009), s. 3. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - loutky - výroba - osobnosti - umělci - Liška, Jiří 
 

2429)  SPA 
Z fary vyroste ve Vedrovicích muzeum / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 245 (20.10.2009), s. 3. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - fary - chátrání - přestavby - muzea - knihovny – 
Muzeum a informační centrum Vedrovice - výstavba - plánování - dotace 
 

2430)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Ve Vedrovicích chtějí víceúčelové hřiště / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 261 (9.11.2009), s. 3. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - sport - víceúčelová - hřiště - výstavba - dotace - Evropská unie - 
žádosti 
 

2431)  SK 
Vedrovické větrné kolo se přesune do muzea / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 45 (2.11.2009), s. 9. 

dtto: 
ALEX. Složitá jednání o větrném kole ve Vedrovicích. Zrcadlo. 4.12.2009, roč. 8, č. 23, s. 3. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - větrná - kola - muzea - uložení 
 
 
 

Vémys l i ce: 
 
 

2432)  MOŠTĚK,  Mart in  
Ve Vémyslicích tábořili románští válečníci : desítky příznivců oživlé historie, kultury, řemesel a 
válečnického umu starých Slovanů a Vikingů se už popáté sjely do Vémyslic / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 126 (1.6.2009), s. 3. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - oživlá historie - příznivci - srazy - 5. ročník 
 

2433)  MAPE 
Pošta ve Vémyslicích i 177 dalších zrušeny nebudou / mape. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 8, č. 12 (12.6.2009),  
s. 2. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - spoje - pošty - Česká pošta - pobočky - zrušení - změna 
 

2434)  SMOLA,  Vojtěch  
Věnec z Vémyslic se hlásí do knihy rekordů / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 280 (2.12.2009), s. 3. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - církev - tradice - advent - adventní věnce - rekordy - zápisy 
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2435)  VOJTEK,  Mi lan  
Rekordní adventní věnec mají Vémyslice : největším adventním věncem se po středečním oficiálním 
přeměření díla nově pyšní Vémyslice na Znojemsku / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 19, č. 287 (10.12.2009), s. 13. 

dtto: 
VSM. Obří věnec. Mladá fronta dnes. 10.12.2009, roč. 20, č. 287, s. 1, Jižní Morava. 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Vémyslický věnec už je mezi rekordy. Rovnost-Znojemský deník. 12.12.2009, roč. 
20, č. 289, s. 3. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - církev - svátky - advent - adventní věnce - rekordy 
 

2436)  SMOLA,  Vojtěch  
Trumfovat se nebudeme, vzkazují Miroslavští / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 287 (10.12.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - Miroslav (Znojmo, Česko) - církev - svátky - advent - adventní věnce 
 

2437)  EISENBRUK,  Jiř í  
Největší věnec mají Vémyslice / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 49 (8.12.2009), s. 4. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - církev - svátky - advent - adventní věnce - rekordy 
 
 
 

Velký Kar l ov: 
 
 

2438)  ŠP 
Dešťové srážky / šp. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 10, č. 1 (2009), s. 31. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - dešťové srážky - tabulky - statistika - 2001-
2008 
 

2439)  ŠP 
Přehled o teplotách 2006-2008 / šp. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 10, č. 1 (2009), s. 32. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - teploty - přehledy - tabulky - statistika - 2006-
2008 
 

2440)  SOLÁRNÍ 
Solární park ve Velkém Karlově. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 10, č. 1 (2009), s. 33-34. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - solární - parky - výstavba 
 

2441)  MOŠTĚK,  Mart in  
Krokodýlí farma: komplikace a zlost : jevišovické agrodružstvo podruhé neuspělo s žádostí o stavební 
povolení na farmu s turistickým areálem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 177 (31.7.2009), s. 1. 

dtto: 
TREK. Krokodýli rostou, jejich farma nikoliv. Znojemsko. 4.8.2009, roč. 19, č. 31, s. 2. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - Jevišovice (Česko) - zemědělství - podniky - Agrodružstvo 
Jevišovice - farmy - krokodýlí farmy - výstavba - zamítnutí - Krajský úřad-Jihomoravský kraj 
 

2442)  VSM 
Největší bioplynová stanice v Evropě: pokuta 7 milionů / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 20, č. 212 (10.9.2009), s. 2, Jižní Morava. 
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dtto: 
SMOLA, Daniel. Bioplynka dostala pokutu sedm milionů. Rovnost-Znojemský deník. 10.9.2009, roč. 20,  
č. 212, s. 3. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - životní prostředí - AgrodružstvoJevišovice – Zevo, spol. s r. o. - 
bioplynové stanice – pokuty 
 

2443)  RED 
Kvůli bioplynce dostali pokutu / red. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 38 (14.9.2009), s. 1. 

dtto: 
TREK. Sedmimilionová pokuta za provoz bioplynové stanice. Znojemsko. 6.10.2009, roč. 19, č. 40, s. 1, 3. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - životní prostředí - Agrodružstvo Jevišovice – Zevo, spol. s r. o. - 
bioplynové stanice - pokuty 
 
 
 

Višňové: 
 
 

2444)  DAK 
Kostel ve Višňové má stříbro za opravy / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 51 (2.3.2009), s. 3. 
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - historické - církevní - památky - kostely - kostel sv. Jana Křtitele - 
soutěž o nejlépe opravenou památku - umístění 
 

2445)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Antonín Saleta je vinařem tělem i duší / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 87 (14.4.2009), s. 3. 
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - osobnosti - vinaři - Saleta, 
Antonín 
 

2446)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 27 (8.7.2009), s. 11. 
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - historie - fotografie 
 

2447)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Višňové stráží opravený Jan Nepomucký / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 230 (2.10.2009), s. 3. 
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - církevní - historické - památky - sochy - Jan Nepomucký - opravy 
 

2448)  SPA 
Vinaři sází na víno a cykloturistiku / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 231 (3.10.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Penzion Bobule má název podle filmu. Znojemský týden. 5.10.2009, roč. 9, č. 41, s. 13. 
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - vinařství - penziony – Vinařský penzion 
Bobule Višňové – otevření 
 

2449)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Ludmila Krchňavá: Nemám ráda, když lidé trpí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 231 (3.10.2009), s. 3. 
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obce - Višňové (Znojmo, Česko) - sociální péče - charita - osobnosti - Krchňavá, Ludmila - ocenění - Cena 
charity 2009 
 

2450)  TREK 
Bobule od Adámků se kutálejí do světa / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 42 (20.10.2009), s. 1. 
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - vinařství - Adámkovo vinařství, s.r.o. - 
vinařské - penziony – Vinařský penzion Bobule Višňové - otevření 
 

2451)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Hasiči z Višňové pomáhali vysloužilcům : Sbor dobrovolných hasičů Višňové vznikl v roce 1897, od té 
doby zasahoval u padesáti požárů na Znojemsku / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 264 (12.11.2009), s. 4. 
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů Višňové - historie - členská 
základna 
 
 
 

Víton ice: 
 
 

2452)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Sklenská: K vítězství mi pomohl i fotbal / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 180 (4.8.2009), s. 3. 

dtto: 
CHODĚROVÁ, Monika. Sklenská: Mým snem je olympiáda. Znojemské noviny. 7.8.2009, roč. 7, č. 32,     
s. 4. 
obce - Vítonice (Znojmo, Česko) - požární - sport - závody - Sklenská, Hana - úspěchy 
 

2453)  JB 
Místní knihovna / JB. -- In: Zpravodaj obce Vítonice. -- Č. 1 (2009), s. 8. 
obce - Vítonice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Obecní knihovna Vítonice 
 

2454)  MS 
Okénko do historie - rok 1939 začátek 2. světové války / MS. -- In: Zpravodaj obce Vítonice. --  Č. 2 
(2009), s. 7. 
obce - Vítonice (Znojmo, Česko) - dějiny - 1939 - druhá světová válka, 1939-1945 - začátek - události - 
přehledy - historie 
 
 
 

Vranov nad Dyj í :  
 
 

2455)  MOŠTĚK,  Mart in  
Cyklotrasa Stopami předků je hotová / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 7 (9.1.2009), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - cyklotrasy - Vranovskem       
na kole po stopách předků - dokončení 
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2456)  MOŠTĚK,  Mart in  
Zloděj ukradl anděly z kostela / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 22 (27.1.2009), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel na Nanebevzetí Panny Marie - 
interiéry - restaurování - projekty - sošky - krádeže 
 

2457)  SMOLA,  Vojtěch  
Vranov chce bankomat / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 24 
(29.1.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - služby - bankovnictví - bankomaty - Vranovská přehrada 
 

2458)  BE 
Proti povodním se nic nedělá / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 9, č. 5 (26.1.2009), s. 1, 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - Povodí Moravy - Ministerstvo zemědělství 
- protipovodňová ochrana - opatření - výstavba - jednání 
 

2459)  JM 
Norské fondy varhanům vrátí barokní podobu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 6 (2.2.2009), s. 4. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel Nanebevzetí Panny Marie - opravy - 
dotace - norské fondy 
 

2460)  DAK 
Vranov upouští vodu z přehrady / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 47 (25.2.2009), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - přehrady - Vranovská přehrada - voda - 
upouštění - Povodí Moravy 
 

2461)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Vranovský zámek chystá unikátní paravan / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 12 
(24.3.2009), s. 1. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Obrovský paraván rozšíří letos expozice vranovského zámku. Znojemské noviny. 
27.3.2009, roč. 6, č. 13, s. 1. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - zámek Vranov n/Dyjí - obrazy - 
paravany - novinky 
 

2462)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
S malířem Jiřím Ryšavým o nastolování a luftu, který ho baví / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
19, č. 12 (24.3.2009), s. 9. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Ryšavý, Jiří 
 

2463)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Gajdoš: Místo na vojnu šel raději k divadlu / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 86 (11.4.2009), s. 3. 

dtto: 
JM. Herec Pavel Gajdoš: Kňažko i Havlová byli výborní partneři. Znojemský týden. 14.4.2009, roč. 9,     
č. 16, s. 4. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - kultura - film - divadlo - osobnosti - herci - Gajdoš, Pavel 
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2464)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vranov pronajme parkoviště u přehrady / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 87 (14.4.2009), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Vranovská přehrada - doprava - parkoviště - pronajímání - 
výběrová - řízení 
 

2465)  VSM 
Kus plotu z vranovské pláže musí pryč / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,  
č. 91 (18.4.2009), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
EIS. Část plotu na vranovské pláži se bude bourat! Znojemsko. 15.4.2009, roč. 19, č. 15, s. 1. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Vranovská přehrada - Vranovská pláž - kempy - průchod - 
problémy - Camp pláž-Vranovská přehrada, s. r. o. - obchvaty - vybudování 
 

2466)  MRVA,  V last imi l  
Vranovský zámek, který léčí, na sedmém místě v republice / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, 
č. 16 (21.4.2009), s. 1, 5. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - zámek Vranov n/Dyjí - pozitivní 
- zóny - výzkumy 
 

2467)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Část plotu z pláže má zmizet : Stavební úřad ve Vranově nad Dyjí vyzval majitele vranovského kempu     
k odstranění plotu kolem pláže / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 104 (5.5.2009), s. 1. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Vranovská přehrada - Vranovská pláž - oplocení - odstranění - 
Povodí Moravy - Camp pláž-Vranovská přehrada, s. r. o. - Stavební úřad Vranov n/Dyjí - jednání 
 

2468)  JM 
Na pláži možná bude přenosný plot / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 21 (18.5.2009), s. 2. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Vranovská přehrada - Vranovská pláž - oplocení - odstranění - 
Povodí Moravy - Camp pláž-Vranovská přehrada - Stavební úřad Vranov n/Dyjí - jednání 
 

2469)  VSM 
Zmizí část plotu z pláže přehrady? Pořád se neví / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 20, č. 121 (26.5.2009), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – Vranovská pláž - ploty - 
odstranění - jednání - Obecní úřad Vranov n/Dyjí - Camp pláž-Vranovská přehrada, s. r. o. 
 

2470)  SMOLA,  Danie l  
Jachty: na Vranově začíná sezona : Yacht klub Znojmo pořádá o víkendu letošní první závod jachet       
na Vranovské přehradě / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 131 (6.6.2009), s. 15. 

dtto: 
ANDRLE, Martin. Tempo udávali domáci jachtaři. Rovnost-Znojemský deník. 9.6.2009, roč. 20, č. 133,  
s. 14. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - sport - jachting - sezony - zahájení - závody - Yacht klub 
Znojmo 
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2471)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Vranovský zámek: vůni lilií vystřídá i Ivan Hlas : vranovský zámek nabízí v současné době výstavu lilií a 
kameniny / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 136 
(12.6.2009), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - výstavy - Vranovská lilie - 
Vranovská kamenina - Vranovské kulturní léto 
 

2472)  ANDRLE,  Mart in  
Volejbalová smetánka míří na Vranov : Vranovské léto je za dveřmi. Odstartuje už zítra, kdy ho zahájí 
mezinárodní volejbalový turnaj mládeže / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 136 (12.6.2009), s. 21. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - sport - volejbal - junioři - mezinárodní - turnaje - 5. ročník - 
Vranovské kulturní léto 
 

2473)  ŽÁČKOVÁ,  Mart ina  
Vranov láká na barokní zámek a rekreační nádrž / Martina Žáčková. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 19, č. 142 (19.6.2009), s. 5, Tipy na léto. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - výlety - historické - památky - 
zámky - zámek Vranov n/Dyjí - přehrady - Vranovská přehrada 
 

2474)  SMOLA,  Danie l  
Vstup na pláž bude i zadarmo : noví provozovatelé vranovského kempu se s povodím Moravy i městysem 
dohodli na novém systému vybírání poplatků za vstup na pláž / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 148 (26.6.2009), s. 1. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Spor o "placenou " pláž skončil. Mladá fronta dnes. 26.6.2009, roč. 20, č. 148, s. 2, 
Jižní Morava. 
CHAF. Na pláž se může také zadarmo. Znojemský týden. 29.6.2009, roč. 9, č. 27, s. 1, 2. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Vranovská přehrada - Vranovská pláž - vstup - poplatky - 
vybírání - změny - Camp pláž-Vranovská přehrada, s. r. o. - Povodí Moravy - Obecní úřad Vranov n/Dyjí 
 

2475)  HIV 
Koupání na Vranovské pláži zdarma, ostatní za symbolické vstupné / hiv. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19,    
č. 26 (30.6.2009), s. 15. 

dtto: 
ŠIP. Vstup na pláž bude zdarma. Znojemské listy. 2.7.2009, roč. 18, č. 13, s. 1. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Vranovská přehrada - Vranovská pláž - vstup - poplatky - 
vybírání - změny - Camp pláž-Vranovská přehrada, s. r. o. - Povodí Moravy - Obecní úřad Vranov n/Dyjí 
 

2476)  VSM 
Mše pro rekreanty slouží na střeše / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20,       
č. 162 (14.7.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - církev - bohoslužby - mše - pořádání - Fatym - Restaurace 
Štika Vranovská pláž 
 

2477)  HUMPOLÍKOVÁ,  Dagmar 
Plážový volejbal, amatéři i mistři : soutěž Vranovské léto vrcholí / Dagmar Humpolíková. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 170 (23.7.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - sport - plážový volejbal - soutěže - Vranovské léto - 40. ročník 
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2478)  KRAINER,  Jakub 
Vranovské léto: skončil čtyřicátý ročník : poměřit síly v plážovémvolejbale přijelo do Vranova nad Dyjí 
sedmasedmdesát týmů z celé České republiky / Jakub Krainer. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 173 (27.7.2009), s. 15. 

dtto: 
KRAINER, Jakub. Vranovské léto počtyřicáté. Rovnost-Znojemský deník. 25.7.2009, roč. 20, č. 172,     
s. 15. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Vranovská přehrada - sport - plážový volejbal - turnaje -     
40. ročník - zakončení 
 

2479)  JM 
Vranovští: Za přehradu nemůžeme / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 29 (13.7.2009), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - příroda - přírodní - katastrofy - povodně - protipovodňová 
ochrana - plánování 
 

2480)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Miss Pláž zpívala / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,  
č. 179 (3.7.2009), s. 1. 

dtto: 
BE. Krásky soupeřily o titul Miss pláž 2009. 3.8.2009, roč. 9, č. 32, s. 1. 
PETERKOVÁ, Ľuba. Miss pláž je Cobain. Znojemsko. 4.8.2009, roč. 19, č. 31, s. 1, 13. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Vranovská přehrada - kultura - společenské - akce - Miss Pláž 
2009 - vítězky 
 

2481)  MOŠTĚK,  Mart in  
Na zámku našli vzácného brouka / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 20, č. 179 (3.7.2009), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - příroda - entomologie - brouci - páchník hnědý - nálezy - 
zámek Vranov n/Dyjí 
 

2482)  MRVA,  V last imi l  
Vranovskou pláž prozáří fosforeskující mořské panny / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19,      
č. 29 (21.7.2009), s. 1. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Vranovská pláž - kultura - slavnosti - námořnické - karnevaly - 
výstavy - mořské - panny 
 

2483)  SMOLA,  Vojtěch  
Ze dna přehrady se budou lovit sekty : devět set lahví šampaňského zraje pod vodou celý rok / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 182 (6.8.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
ČTK. Dražil se sekt vylovený z přehrady. Mladá fronta dnes. 10.8.2009, roč. 20, č. 185, s. 1, Jižní 
Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Vranovská přehrada - kultura - slavnosti - sekty - výlov - 
dražby - Vinné sklepy Lechovice - dobročinné akce 
 

2484)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Galavečer sektu: balonky nesly výhru : letošní výlov sektu ze dna Vranovské přehrady sledovaly tisíce 
lidí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 185 
(10.8.2009), s. 3. 
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dtto: 
BE. Lechovické bublinky přispěly Centru Paraple skoro půl milionem. Znojemský týden. 10.8.2009, roč. 9, 
č. 33, s. 9. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Vranovská přehrada - kultura - slavnosti - Galavečer sektu 
2009 - sekty - výlov - dražba - Vinné sklepy Lechovice 
 

2485)  SMO 
Vranovské čekají oslavy 910 let obce / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 20, č. 193 (19.8.2009), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - 950. výročí - založení obce - 
oslavy 
 

2486)  KOS,  Jan 
Po stopách Ernesta Hallamasska / Jan Kos. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj Národního parku 
Podyjí. -- Roč. 10, č. 2 (2009), s. 8. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - vyhlídky - Hallamasskova vyhlídka - 
Hallamassek, Ernest 
 

2487)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 35 (1.9.2009), s. 11. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Vranovská přehrada - lodní doprava - lodě - historie - 
fotografie 
 

2488)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Mniszkův kříž září / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,    
č. 240 (14.10.2009), s. 1. 

dtto: 
JM. Mniszkův kříž je sedmá obnovená památka. Znojemský týden. 26.10.2009, roč. 9, č. 44, s. 8. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - sloupy - Mniszkův kříž - opravy - 
dokončení - slavnostní - odhalení 
 

2489)  JANÍČKOVÁ,  A lžběta 
Vranovský kostel vydal své tajemství: dětskou rakev / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, 
č. 41 (13.10.2009), s. 1, 12. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely - kostel Nanebevzetí Panny 
Marie - opravy - krypty – nálezy 
 

2490)  BE 
Jejkal vydal i sumce / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 9, č. 44 (26.10.2009), s. 1, 9. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - Jejkal - výlovy 
 

2491)  VOJTEK,  Mi lan  
Krypta kostela ukrývala tajemné nádoby / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19,      
č. 269 (19.11.2009), s. 10. 

dtto: 
ČTK. Komu patří objevené hroby? Mladá fronta dnes. 10.11.2009, roč. 20, č. 269, s. 1, Jižní Morava. 
KRUTIŠ, Dalibor. Krypta kostela skrývala malou rakev. Rovnost-Znojemský deník. 19.11.2009, roč. 20,  
č. 269, s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - kostel Nanebevzetí Panny Marie - 
průzkumy – nálezy 
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2492)  JM 
Objevy ve vranovském kostele / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 47 (16.11.2009), s. 4. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - kostel na Nanebevzetí Panny Marie - 
průzkumy - nálezy 
 

2493)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Krypta vranovského kostela skrývala hroby : čtrnáct hrobů či dětskou rakev odhalili archeologové při 
rekonstrukci kostela ve Vranově nad Dyjí / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 7, č. 47 (20.11.2009), s. 2. 

dtto: 
TREK. Vranov: Dětská rakev odhaluje svá tajemství neochotně. Znojemsko. 24.11.2009, roč. 19, č. 47,   
s. 1. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - kostel Nanebevzetí Panny Marie - 
průzkumy - nálezy - hroby 
 

2494)  JM 
V kostele objevili hroby, románské malby i cínové nádoby / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 49 (30.11.2009), s. 13. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - nálezy - hroby - malby - 
kostely - kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 

2495)  VSM 
Soud zamítl nároky Stadnických na majetek / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 288 (11.12.2009), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - soudnictví - Stadnicové - Státní zámek Vranov n/Dyjí - 
pozemky - nároky - zamítnutí 
 

2496)  MOŠTĚK,  Mart in  
Na Vranově vystavují hračky našich babiček a dědečků / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 297 (22.12.2009), s. 4. 

dtto: 
MLK. Hit na zámku ve Vranově. Staré hračky. Mladá fronta dnes. 30.12.2009, roč. 20, č. 301, s. 1, 2, 
Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) (Česko) - historické - památky - zámky - zámek Vranov n/Dyjí - 
výstavy - starodávné – hračky 
 

2497)  KOZDAS,  Si lvestr  
Mniszkův kříž ve Vranově nad Dyjí opraven / Silvestr Kozdas. -- In: Podyjské listí : Informační 
zpravodaj Národního parku Podyjí. -- Roč. 10, č. 3 (2009), s. 8. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - sloupy - Mniszkův kříž - opravy - 
dokončení - slavnostní - odhalení 
 

2498)  MM 
Zajímavosti z evidence obyvatel našeho městyse / mm. -- In: Vranovský zpravodaj. -- Č. 1 (2009), s. 8. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - statistika - 2009 
 

2499)  KJ 
Významné historické osobnosti naší obce / kj. -- In: Vranovský zpravodaj. -- Č. 2 (2009), s. 13. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - zámek Vranov n/Dyjí - 
osobnosti - hraběnky - z Mniszku, Luitgarda - rody - Mniszkové (rod) 
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2500)  ZERHAU,  Leo 
Feliciina studánka / Leo Zerhau. -- In: Zpravodaj obce Horní Břečkov a Čížov. -- (2009), č. 2, s. 15-16. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - studánky - Feliciina studánka - pověsti - 
historie 
 
 
 

Vranovská Ves: 
 
 

2501)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Větrníky ve Vranovské Vsi asi nebudou : Krajský úřad vydal nesouhlasné stanovisko k záměru vybudování 
větrníků u Vranovské Vsi / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 17 (21.1.2009), s. 3. 
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - výstavba - nesouhlas - 
stanoviska - Krajský úřad-Jihomoravský kraj 
 

2502)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Spor na vsi: energie z větru či slunce? : až k dalšímu referendu může dojít debata ve Vranovské Vsi       
o tom, zda bude v okolí vesnice jen fotovoltaická elektrárna, nebo i vysoké větrníky / Dalibor Krutiš. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 87 (14.4.2009), s. 1. 

dtto: 
JM. Zastupitelé ve Vranovské Vsi nesouhlasí s pátou elektrárnou. Znojemský týden. 14.4.2009, roč. 9,  
č. 16, s. 4. 
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - sluneční - elektrárny - výstavba - 
jednání - referendum 
 

2503)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Větrníky u Vranovské Vsi možná vyrostou / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
20, č. 164 (16.7.2009), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
BE, ČTK. V Pavlicích a Vranovské Vsi se bude diskutovat o větrnících. Znojemský týden. 20.7.2009, roč. 
9, č. 30, s. 3. 
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - Pavlice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - 
elektrárny - výstavba - investoři - podmínky - splnění 
 

2504)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Obyvatelé smetli krajské úředníky : veliký zájem místních obyvatel ostře kontrastoval s rozpačitým 
projevem úředníků při veřejném projednávání záměru výstavby větrné elektrárny u Vranovské Vsi / 
Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 30 (24.7.2009), s. 3. 

dtto: 
BE. Větrníky opět rozehřály obyvatele Pavlic a Vranovské Vsi. Znojemský týden. 27.7.2009, roč. 9, č. 31, 
s. 1, 2. 
PETERKOVÁ, Ĺuba. Lopatky větrníků víří vzduchem i emocemi lidí. Znojemsko. 28.7.2009, roč. 19, č. 30, 
s. 2. 
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - Pavlice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - 
elektrárny - výstavba - obyvatelé - nesouhlas 
 

2505)  TREK 
Za Vranovskou Vsí roste gigantická sluneční elektrárna / trek. -- In: .Znojemsko. -- Roč. 19, č. 31 
(4.8.2009), s. 5. 
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obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - sluneční - fotovoltaické - elektrárny - 
výstavba 
 

2506)  ŠMÁKAL,  Frant išek 
Pomníček strážmistrovi stojí v poli za Vranovskou Vsí : vzpomínka na strážmistra / František Šmákal, 
Hana Šmákalová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 246 (21.10.2009), 
s. 3. 
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - vojenství - Klub vojenské historie - osobnosti - štábní 
strážmistři - Zásměta, Vladimír - památníky - odhalení 
 

2507)  MOŠTĚK,  Mart in  
Vranovská Ves: vítězí fotovoltaika : jedna z největších fotovoltaik v Česku začala vyrábět proud            
u Vranovské Vsi / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20,       
č. 252 (29.10.2009), s. 1, 3. 
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - alternativní zdroje - fotovoltaické 
elektrárny - výstavba - zprovoznění 
 

2508)  RZT 
Vladimír Zásměta má svůj památník / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 44 (26.10.2009), s. 4. 

dtto: 
AR. Zásmětův pomníček u Vranovské Vsi nedovolí zapomenout. Znojemsko. 27.10.2009, roč. 19, č. 43,    
s. 3. 
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - vojenství - Klub vojenské historie - osobnosti - strážmistři - 
Zásměta, Vladimír - pomníky - odhalení 
 

2509)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Větrníky: čeká se na kraj : tři měsíce od veřejného projednávání nevydali krajští úředníci ke stavbě 
větrníků ve Vranovské Vsi žádné stanovisko / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 20, č. 265 (13.11.2009), s. 3. 
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - výstavba - spory - 
jednání 
 

2510)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Pavlické větrníky mají zelenou : krajští úředníci rozdělili posuzování záměru stavby osmi větrníků           
u Pavlic a Vranovské Vsi / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 299 (28.12.2009), s. 1. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné elektrárny 
- výstavba - životní prostředí - posouzení - schválení 
 
 
 

Vratěn ín : 
 
 

2511)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kraj škrtl záchranku ve Vratěníně : krajští zastupitelé už nechtějí hraniční přechod ve Vratěníně / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 20 (24.1.2009), s. 3. 
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Vratěnín - stanoviště - 
vybudování - zrušení 
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2512)  CHAF 
Ve Vratěníně záchranka nebude / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 5 (26.1.2009), s. 5. 
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Vratěnín - stanoviště - 
vybudování - zrušení 
 

2513)  JAK 
Vratěnínský obecní úřad je ve finále / jak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
20, č. 174 (28.7.2009), s. 3. 

dtto: 
TREK. Vratěnín soutěží o nejkrásnější obecní úřad. Znojemsko. 4.8.2009, roč. 19, č. 31, s. 2. 
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - obecní úřady – Obecní úřad Vratěnín - 
budovy - rekonstrukce - soutěže - Moravské hospodářství - hlasování 
 
 
 

Vrbovec: 
 
 

2514)  CHAF 
Vrbovečtí se brání bioplynové stanici / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 8 (16.2.2009), s. 3. 

dtto: 
VSM. Vrbovečtí se bojí zápachu z výrobny bioplynu. Mladá fronta dnes. 21.2.2009, roč. 20, č. 44, s. 2, 
Jižní Morava. 
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) - zemědělství - podniky - bioplynové - stanice - Bio Vrbovec - výstavba - 
obyvatelstvo - nesouhlas 
 

2515)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Bioplynku nechtějí, úřadu to ale nevadí : ve Vrbovci by měla vzniknout bioplynová stanice / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 54 (5.3.2009), s. 1. 

dtto: 
JM. Ve Vrbovci se odvolají proti umístění bioplynové stanice. Znojemský týden. 9.3.2009, roč. 9, č. 11,  
s. 1, 3. 
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) - zemědělství - podniky - bioplynové - stanice - Bio Vrbovec - výstavba - 
obyvatelstvo - nesouhlas 
 

2516)  BE 
Bohuslav Horák: Kaplička je vzpomínkou na mistry vinaře / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 23 (1.6.2009), s. 4. 
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) - historické - památky - kapličky - výstavba - Horák, Bohuslav - 
rozhovory 
 

2517)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Přišel čas vinobraní / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, 
č. 200 (27.8.2009), s. 3. 
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinařství - hrozny - odrůdy - Muškát moravský – sklizeň 
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Želet ic e: 
 
 

2518)  RUBEŠOVÁ,  Darina  
Papír jsme vyráběli i v mixéru / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 20, č. 146 (24.6.2009), s. 3. 
obce - Želetice (Znojmo, Česko) - průmysl – Ruční papírna Stará škola Želetice - ruční papír - výroba 
 

2519)  EISENBRUK,  Jiř í  
V Želeticích rozsvítí mlýnské kolo žárovky / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 32 
(11.8.2009), s. 3. 

dtto: 
VSM. Mlýnské kolo rozsvítí sochy. Mladá fronta dnes. 25.8.2009, roč. 20, č. 198, s. 2, Jižní Morava. 
obce - Želetice (Znojmo, Česko) - historické - památky - vodní - mlýny - rekonstrukce - elektřina - 
výroba 
 

2520)  EISENBRUK,  Jiř í  
Želetice budou mít vše potřebné / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 33 (18.8.2009), s. 2. 
obce - Želetice (Znojmo, Česko) - bydlení - rodinné domy - přestavba - pečovatelské - domy 
 

2521)  EISENBRUK,  Jiř í  
Želetické pověsti / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 35 (1.9.2009), s. 3. 
obce - Želetice (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - pověsti - vydání - tvůrci - Bazal, Miroslav - 
Bazalová, Klára - Rivola, Karel 
 

2522)  BAZALOVÁ,  K lára 
O hejkalu Bóžovi z Fabričáku / Klára Bazalová. -- In: Znojemsko. -- Roč. 19, č. 35 (1.9.2009), s. 3. 
obce - Želetice (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - pověsti 
 

2523)  SMOLA,  Vojtěch  
Želetický dům znovu ožije : dům po Bohumilu Harantovi ze Želetic opět ožije/ Vojtěch Smola. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 269 (19.11.2009), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Želetice (Znojmo, Česko) - sociální péče - senioři - domy - rekonstrukce - domy s pečovatelskou 
službou - Dům s pečovatelskou službou Želetice 
 

2524)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Bazalová: Zatím hraji hodné holky / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 20, č. 272 (23.11.2009), s. 3. 
obce - Želetice (Znojmo, Česko) - kultura - divadlo - Divadelní spolek Želetín - osobnosti - herečky - 
Bazalová, Klára 
 

2525)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Režisér Seidl: Největší odměnou je potlesk a úsměv diváka / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 20, č. 275 (26.11.2009), s. 3. 
obce - Želetice (Znojmo, Česko) - kultura - divadlo - Divadelní spolek Želetín - osobnosti - režiséři - 
Seidl, Jaroslav 
 

2526)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Režisér Seidl: Největší odměnou je potlesk a úsměv diváka / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 7, č. 48 (27.11.2009), s. 2. 
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obce - Želetice (Znojmo, Česko) - kultura - divadlo - Divadelní spolek Želetín - osobnosti - režiséři - 
Seidl, Jaroslav 
 

2527)  BE 
Harantova vila se proměnila v domov pro seniory / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 9, č. 49 (30.11.2009), s. 5. 
obce - Želetice (Znojmo, Česko) - sociální péče - senioři - domy - rekonstrukce - domy s pečovatelskou 
službou - Dům s pečovatelskou službou Želetice 
 

2528)  EISENBRUK,  Jiř í  
Želeticícm trvalo sedm let, než získaly od státu objekt pro pečovatelský dům / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 19, č. 48 (1.12.2009), s. 4. 
obce - Želetice (Znojmo, Česko) - sociální péče - senioři - domy - rekonstrukce - domy s pečovatelskou 
službou - Dům s pečovatelskou službou Želetice 
 
 
 

Žerot ice: 
 
 

2529)  JM 
Mají nové byty ze staré školy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 9, č. 34 (17.8.2009), s. 3. 
obce - Žerotice (Znojmo, Česko) - bydlení - sociální - byty – výstavba 
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SEZNAM EXCERPOVANÉHO TISKU  
 
 
 
Bohutický zpravodaj     Suchohrdelský zpravodaj 
Cykloturistika      Svět ženy 
Euro       Šumenský zpravodaj 
Hospodářské noviny     Týden 
Hrádecký zpravodaj     Týdeník Květy 
Hrušovanský zpravodaj     Učitelské noviny 
in magazín HN      Únanovské novinky 
Koktejl       Vedrovický zpravodaj 

Kuchařovický zpravodaj     Veřejná zpráva 
Lesní noviny      Vesmír 
Lidé a země      Víkend 

Lidové noviny      Vinařský obzor 
Listy jižní Moravy     Vranovský zpravodaj 
Miroslavský zpravodaj     Willkomen in Znaim und Umgebung 
Mladá fronta dnes     Xantypa 
Moderní obec      Znojemské listy 
Moravskokrumlovské noviny    Znojemské noviny 
Noviny Niva      Znojemsko 
Okno/Fenster      Znojemský týden 
Olbramovický zpravodaj     Zpravodaj města Jevišovice 
Podyjské listí      Zpravodaj obce Horní Břečkov a Čížov 
Právo       Zpravodaj obce Chvalovice 
Profit       Zpravodaj obce Petrovice 
Receptář       Zpravodaj obce Těšetice 
Reflex       Zpravodaj obce Vítonice 

ovnost – Znojemský deník     Zpravodaj Obecního úřadu v Dobšicích 
Sondy revue      Zpravodaj Obecního úřadu v Krhovicích 
Sport       Zrcadlo 
100 + 1 zahraniční zajímavost    Život farností Znojma 
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Woidich, Franz ___________________________________ 23, 36 

Z 

z Lamberka, Jan Sokol ________________________________ 269 
z Mniszku, Luitgarda _________________________________ 338 
Zásměta, Vladimír ___________________________________ 340 
Záviš ______________________________________ 47, 166, 185 
Zemina, Otakar ______________________________________ 26 
Zerzánek, Karel ________________________________ 23, 26, 47 
Zikmund, Miroslav __________________________________ 308 
Zinkl, Adolf Julius Leopold _____________________________ 21 
Zobal, Karel ________________________________________ 223 
Zvěřina, Eduard ______________________________________ 22 
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Žák, Petr ___________________________________________ 88 
Žampová, Lenka _____________________________________ 23 
Železný, Vladimír ____________________________________ 90 
Ženatý, Emil _______________________________________ 281 
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RE JST ŘÍ K  INST ITUC Í ,  O RGANIZAC Í  A  PODN I KŮ  
 

 

 

1 

1. SC Znojmo, s.r.o. _____________________________ 205, 215
 ____________________________________________________  

A 

A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. ___________________ 59, 60, 61, 127 
Adámkovo vinařství, s.r.o. Višňové _________________ 224, 331 
ADRA ____________________________________________ 107 
Agentura Znojemia s. r. o. ____________________________ 220 
Agentura Bravissimo ________________________________ 222 
Agrodružstvo Jevišovice _______________ 18, 46, 266, 269, 331 
Ampelos, a. s., šlechtitelská stanice vinařská Vrbovec ______ 154 
ARES _____________________________________________ 323 
Asociace profesionálních klubů _______________________ 211 

B 

Baatorské knížectví, o.s. _____________________________ 201 
Baťa Znojmo_______________________________________ 120 
BDS-BUS __________________________________________ 134 
Bezpečnostní informační služba ________________________ 96 
Bio Vrbovec _______________________________________ 341 
Borotické hospodyňky _______________________________ 240 

C 

Camp pláž - Vranovská přehrada, s. r. o. ____________ 334, 335 
Carmina Clara _____________________________________ 179 
Centrum pro léčbu závislosti na tabáku _________________ 111 
Centrum sociálních služeb Znojmo ______________________ 37 
Cimbálová muzika Ant. Stehlíka ___________________ 184, 185 
Colas CZ a. s. ______________________________________ 318 
Corso V+V, s.r.o. _______________________ 100, 119, 137, 138 
Cukrárna Speciál ____________________________________ 78 
Cyklo Klub Kučera Znojmo____________________ 129, 216, 223 

Č 

ČAS Znojmo, s. r. o. _____________________________ 132, 133 
Česká inspekce životního prostředí _____________ 18, 246, 322 
Česká obchodní inspekce ________________ 118, 119, 251, 262 
Česká pirátská strana ________________________________ 90 
Česká pošta, s. p. _______________________________ 135, 329 
Česká televize ______________________________________ 26 
Česká zemědělská a potravinářská inspekce _____________ 282 
České dráhy, a.s. _______________________ 132, 133, 208, 251 
ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. ________________________ 321 
ČSSD ___________________________________________ 32, 91 

D 

Danton Travel _____________________________________ 144 
Delikatesy, s. r. o. Znojmo ____________________________ 121 

Dělnická strana ______________________ 88, 89, 90, 95, 96, 101 
Dětský domov Na Návrší _____________________ 105, 106, 107 
Dětský soubor Babylon _______________________________ 186 
Ditmarova továrna __________________________________ 147 
Divadelní spolek Želetín _______________________ 50, 342, 343 
Dobrovolný svazek znojemských vinařských obcí Daníž ______ 12 
Dobšické národní divadlo _____________________________ 246 
Domov důchodců Jevišovice __________________________ 267 
Domov důchodců Miroslav ___________________________ 282 
Domov - penzion pro důchodce U Lesíka ________ 106, 107, 108 
Domov pro matky v tísni______________________________225 
Domov pro seniory Znojmo ___________________________ 141 
Domov s pečovatelskou službou Prosiměřice _____________ 309 
Dopravní policie __________________________________ 34, 98 
Dům dětí a mládeže Miroslav __________________________ 50 
Dům dětí a mládeže Mor. Krumlov __________________ 50, 286 
Dům dětí a mládeže Šumná ___________________________ 318 
Dům dětí a mládeže Znojmo ___________________ 50, 202, 203 
Dům s pečovatelskou službou Želetice ______________ 342, 343 
Dům umění _________________________________ 64, 169, 176 

E 

E.S.E. Miroslav _____________________________________ 282 
Elektromontáže Švéda Dobšice ________________________ 244 
Equus Kuchařovice, o. s. ______________________________ 279 
Erka Metaltec ______________________________ 152, 153, 230 
Evropská investiční banka ________________________ 282, 289 
Evropská unie ___ 18, 81, 148, 231, 234, 236, 271, 281, 289, 329 
Evropský parlament _______________________________ 31, 32 
Excalibur City __________________________________ 118, 262 
Eximet Jevišovice ___________________________________ 268 

F 

Fatym ____________________________________________ 335 
Finanční úřad Znojmo _____________________________ 50, 145 
FK Dřevěné lišty, spol. s. r. o. __________________________ 239 
FK Inzert Express Znojmo _____________________________ 301 
Foto Mašek ________________________________________ 152 
Freeport International Outlet _________________________ 264 
Fruta a. s. _____________________________________ 100, 101 

G 

Galerie v Domě porozumění __________ 172, 173, 174, 175, 176 
Galerie Žlutá ponorka________________________________175 
Gloria Mode _______________________________________ 121 
Gogo klub _____________________________________ 180, 183 
Gymnázium Dr. Karla Polesného ____ 66, 191, 193, 198, 200, 203 
Gymnázium Moravský Krumlov ________________________ 298 
Gympl Times _______________________________________ 191 

H 

H&M s. r. o. ________________________________________ 272 
HC JME Znojemští Orli _______________ 204, 206, 207, 208, 209 
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Heineken _____________ 76, 85, 86, 87, 147, 149, 150, 151, 152 
HJV ______________________________________________ 153 
Hospoda Krieg ______________________________________ 16 
Hospodářská komora ČR _____________________________ 115 
Hostan __________ 85, 86, 87, 115, 147, 149, 151, 152, 153, 158 
Hotel Gruber _______________________________________ 16 
Hotel Lahofer ______________________________________ 117 
Hotel Prestige _____________________________________ 115 
Hotel u Tří korun ____________________________________ 71 
Hotelová škola Retz _________________________________ 191 
Hudební škola Yamaha ______________________________ 192 

I 

Incheba Praha, spol. s r. o. ___________________ 284, 290, 292 
inPuncto ______________________________________ 163, 221 
Institut pro křesťanskou kulturu _______________________ 226 
Interkulturní hotelová škola Retz ______________________ 199 
Intral_________________________________________ 120, 121 

J 

Jatpek Lesná ______________________________________ 151 
Jihomoravské divadlo________________________________167 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě _ 64, 65, 67,69, 158, 165, 167, 
169, 171, 176, 232, 236 
JIKA ______________________________________________ 148 
Junák - svaz skautů a skautek ČR ______________________ 202 
Junior motocross club Miroslav _______________________ 279 

K 

Kadeřnický salon Šuta ________________________________ 45 
Kapela Klaxon Únanov _______________________________ 326 
Kaplanka _______________________________________ 73, 79 
Karát, družstvo ____________________________________ 121 
Katastrální úřad Moravský Krumlov _________________ 85, 286 
Katastrální úřad Znojmo _________________ 80, 81, 85, 86, 286 
Kaufland ČR, v. o. s. _____________________________ 132, 134 
Kavárna Anna ___________________________________ 56, 172 
Kavárna Millenium__________________________________ 118 
Kinematograf bratří Čadíků ___________________________ 294 
Kino Svět _____________________________ 166, 168, 169, 174 
Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice _ 308, 
309 
Klub Coolna Znojmo _____________________ 37, 104, 105, 106 
Klub českých turistů ________________________ 220, 221, 223 
Klub sportovního aerobiku ___________________________ 205 
Klub vojenské historie ___________________________ 102, 340 
Knights Znojmo ____________________________________ 216 
Kometa Brno ______________________ 204, 208, 209, 211, 215 
Komise pro městskou zeleň a lesy ______________________ 60 
Kontaktní centrum Netopeer _________________________ 113 
Krajská hygienická stanice _____________________ 9, 12, 13, 14 
Krajský soud v Brně _________________________ 100, 101, 130 
Krajský úřad-Jihomoravský kraj _ 35, 53, 105, 107, 110, 267, 330, 
339 
Krystal park _______________________________________ 233 
KSČM __________________________________________ 89, 89 
Květinka __________________________________________ 121 

L 

Laufen CZ _________________________________ 115, 148, 149 
Lidová škola umění Hrušovany n/Jev.___________________260 

M 

Magistrát Hlavního Města Prahy ___________________ 292, 296 
Masánčata ________________________________________ 185 
Masoprodukt a. s. ________________________________ 99, 101 
Mateřská, Základní a Praktická škola Znojmo _________ 110, 192 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita _________ 196, 197 
MěNV Miroslav _____________________________________ 280 
Městská knihovna Mor. Krumlov ___________________ 169, 296 
Městská knihovna Znojmo ___ 106, 108, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171 
Městská plovárna Louka ______________________________ 116 
Městská policie ____________ 34, 58, 94, 96, 97, 98, 99, 130, 287 
Městská zeleň Znojmo __________________________ 10, 13, 56 
Městské divadlo Znojmo 170, 184, 186, 189, 191, 200, 205, 267 
Městské lesy Znojmo_________________________________ 56 
Městské zastupitelstvo Znojmo _____________________ 86, 217 
Městský národní výbor Znojmo _________________________ 85 
Městský úřad Hrušovany n/Jev. ________________________ 261 
Městský úřad Miroslav _______________________ 276, 277, 278 
Městský úřad Mor. Krumlov ___________________ 289, 290, 292 
Městský úřad Znojmo __ 36, 57, 60, 68, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 89, 91, 100, 101, 105, 125, 127, 133, 135, 136, 
138, 139,143, 152, 159, 168, 179, 184, 201, 204, 205, 206, 207, 
211, 231 
Mezinárodní centrum architektů Miroslav _______________ 279 
Ministerstvo dopravy _________________________________ 81 
Ministerstvo hospodářství _____________________________ 81 
Ministerstvo kultury __________________________________ 36 
Ministerstvo pro místní rozvoj_________________________242 
Ministerstvo průmyslu a obchodu _______________________ 81 
Ministerstvo zdravotnictví ____________________________ 112 
Ministerstvo zemědělství _________________________ 268, 333 
Módes róbes ___________________________________ 118, 147 
Modrý sklep Nový Šaldorf ____________________________ 302 
Modří sloni ________________________________ 205, 209, 210 
Mona s. r. o. _______________________________________ 150 
Moravské zemské muzeum ____________________________ 64 
Mořský koník ______________________________________ 109 
Motocyklový klub Vampires ___________________________ 214 
Motokrosový klub Miroslav ___________________________ 279 
Mototechna _______________________________________ 119 
MŠ Mikulášské náměstí ______________________________ 195 
MŠ Přímětice_______________________________________ 232 
MŠ Suchohrdly u Znojma_____________________________ 315 
MŠ Únanov ________________________________________ 327 
Muzeum a informační centrum Vedrovice___________  328, 329 
Muzeum Moravský Krumlov __________________________ 292 
Muzeum motocyklů Lesná ____________________________ 274 
Muzeum motorismu Znojmo __________________________ 168 

N 

Nadace Zdeňky Žádníkové ____________________________ 112 
Národní památkový ústav ________________________ 132, 241 
Nejvyšší soud ČR ____________________________________ 307 
Nemocnice Znojmo___ 39, 40, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 125, 
126, 127, 144, 145, 248 
Noční klub Scandaleux ___________________________ 100, 101 
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Nová nemocnice _______________________________ 112, 143 

O 

Občansk sdružení Alma ______________________________ 284 
Občanské sdružení Dlouhá cesta _______________________ 87 
Občanské fórum ____________________________________ 66 
Občanské sdružení Obchvat ______________________ 130, 131 
Obecní knihovna Hrabětice ___________________________ 259 
Obecní knihovna Vítonice ____________________________ 332 
Obecní úřad Chvalovice ______________________________ 264 
Obecní úřad Podhradí n/Dyjí__________________________ 305 
Obecní úřad Podmolí ________________________________ 307 
Obecní úřad Prosiměřice _____________________________ 308 
Obecní úřad Šumná _________________________________ 318 
Obecní úřad Tavíkovice ______________________________ 322 
Obecní úřad Těšetice ________________________________ 323 
Obecní úřad Vranov n/Dyjí _______________________ 334, 335 
Obecní úřad Vratěnín _______________________________ 341 
Obchodní akademie a Jazyková škola _______ 119, 199, 200, 204 
Obchodní dům Dyje _________________________ 118, 119, 146 
Oblastní charita Znojmo ______ 37, 104, 105, 106, 107, 108, 225 
Obora Moravský Krumlov ____________________________ 291 
ODS __________________________________________ 32, 286 
Okrašlovací spolek ___________________________ 68, 221, 225 
Okresní hospodářská komora _________________________ 115 
Okresní podnik služeb _______________________________ 152 
Okresní ředitelství Policie ČR __________________________ 93 
Okresní soud ve Znojmě __________________________ 99, 151 
Okresní státní zastupitelství __________________________ 107 
Oldskauti _________________________________________ 202 
OP Prostějov, a. s. __________________________________ 121 
Organizace pro sociální a kulturní záštitu ________________ 102 
Orli Znojmo ___________________ 211, 212, 213, 214, 215, 216 

P 

Patchworkový klub _________________________________ 203 
Pegas Nonwovens, s. r. o. _____ 146 147, 148, 149, 150, 151, 153 
Penzion Kaplanka____________________________________ 73 
Pneuservis Kárník Znojmo _____________________________ 46 
Policie ČR _ 33, 34, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 262, 
271, 276, 286, 288, 311 
Poštovní spořitelna __________________________________ 30 
Povodí Moravy_________________________ 312, 333, 334, 335 
Pozemní stavby ____________________________________ 143 
Probační a mediační služba ____________________________ 93 
PS Agency_________________________________________ 193 

R 

Rada Evropy ________________________________________ 13 
Rada města Moravský Krumlov________________________ 286 
Rada města Znojma ___ 59, 60, 76, 81, 91, 92, 117, 118, 125, 126, 
137, 142, 169, 212 
Rada Národního parku Podyjí __________________________ 16 
Radnice Znojmo ____________________________ 119, 137, 138 
REMO-Agency _________________________ 116, 221, 222, 223 
Restaurace Štika Vranovská pláž_______________________ 335 
Rodinné centrum Maceška ___________________________ 104 
Ruční papírna Stará škola Želetice _____________________ 342 

Ř 

Ředitelství silnic a dálnic _________ 126, 131, 228, 229, 273, 274 

S 

Saint-Gobain Vertex, a. s. Hodonice ________ 253, 254, 289, 290 
SBD Znojmo _______________________________________ 231 
Sbor dobrovolných hasičů Bítov ________________________ 237 
Sbor dobrovolných hasičů Blížkovice____________________237 
Sbor dobrovolných hasičů Dobšice _____________________ 246 
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Dubňany ________________ 247 
Sbor dobrovolných hasičů Chvalovice ___________________ 263 
Sbor dobrovolných hasičů Křepice______________________272 
Sbor dobrovolných hasičů Mikulovice ___________________ 275 
Sbor dobrovolných hasičů Přeskače ____________________ 309 
Sbor dobrovolných hasičů Rakšice ______________________ 300 
Sbor dobrovolných hasičů Slup ________________________ 312 
Sbor dobrovolných hasičů Tasovice _____________________ 320 
Sbor dobrovolných hasičů Višňové _____________________ 332 
Sdružení dobrovolných hasičů Bohutice _________________ 238 
Sdružení dobrovolných hasičů Dyjákovice ________________ 248 
Sdružení maminek Chvalovice _________________________ 264 
Sdružení místních samospráv ___________________________ 29 
Sdružení obcí Národního parku Podyjí ____________________ 15 
Shaolin klub_______________________________________  207 
SK Aerobic Professional ______________________________ 218 
Sladovna Hodonice a. s. __________________________ 253, 254 
Slovaktual__________________________________________ 95 
Sněmovna ____________________________________ 31, 32, 90 
Sola Šafov _________________________________________ 315 
SOŠ a SOU Moravský Krumlov _________________________ 298 
SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. _ 193, 195, 196, 197, 198, 199, 
200 
SOU zemědělské, Dvořákova ul.  _______________ 141, 196, 197 
SOŠ technická a SOU, Uhelná ul. ________ 94, 191, 192, 193, 194 
Soukromá VŠ ekonomická Znojmo48, 92, 196, 197, 198, 200, 221 
Společenství nájemníků domu _________________________ 136 
Společnost OSP _____________________________________ 299 
Spolek na ochranu opuštěných a týraných zvířat __________ 154 
Spolek přátel Hroznové kozy__________________________ 301 
Sportovní a kongresové centrum _______________________ 205 
Sportovní areál Střelnice _________________________ 299, 300 
Správa a údržba silnic ________________________________ 288 
Správa Národního parku Podyjí 11, 12, 15, 16, 31, 51, 56, 57, 158, 
225 
Správa nemovitostí města Znojma _____________________ 138 
Stanice pro handicapované ptáky _______________________ 57 
Starobrno, a. s. __________________________________ 76, 148 
Státní fond dopravní infrastruktury _____________________ 134 
Stavební úřad Vranov n/Dyjí __________________________ 334 
Stavobet Tasovice ___________________________________ 320 
Střední odborná škola obchodní Mor. Krumlov ___________ 299 
Střední odborné učiliště řemesel Mor. Krumlov ___________ 299 
Střední škola cestovního ruchu Retz ____________________ 199 
Středoevropská napoleonská společnost ____________ 244, 245 
Student TV ________________________________________ 191 
Supraphon ________________________________________ 119 
Supraton __________________________________________ 119 
Svazek obcí Národního parku Podyjí __________________ 30, 31 

Š 

Švadlenka _________________________________________ 120 
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T 

Taekwon-Do I.T.F. ______________________________ 213, 217 
Taneční skupina DYNS _______________________________ 213 
Tatra muzeum Bítov ________________________________ 236 
Technické muzeum v Brně ____________________________ 27 
Tip Club ________________________________________ 83, 84 
TJ Dobšice ________________________________________ 243 
TJ Hodonice ___________________________________ 2593 320 
TJ Sokol Tasovice ___________________________________ 319 
TJ Suchohrdly u Miroslavi ____________________________ 314 
TJ Znojmo _________________________________________ 215 
TV Prima__________________________________________ 189 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo ___ 106, 
108, 170 

U 

UNESCO __________________________________________ 195 
Univerzita Palackého ________________________________ 192 
Úřad práce __________________ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 115, 145 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ________________ 163 
Úřad pro zastupování státu ___________________ 76, 77, 79, 80 
Ústav archeolog. památkové péče ______________________ 66 
Ústav sociální péče Břežany ___________________________ 37 
Ústavní soud ČR ________________________________ 101, 305 
Územní odbor PČR Znojmo ____________________________ 93 

V 

Versia Holding _____________________________________ 130 
Vertex, a. s.________________________________________252 
Vězeňská služba ČR __________________________________ 97 
Věznice Znojmo _________________________________ 99, 117 
Vinárna U legionáře _________________________________ 179 
Vinařský penzion Bobule Višňové ___________________ 33, 332 
Vinařství Hort Dobšice _______________________________ 245 
Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice ________________________ 152 
Vinařství Líbal Horní Dunajovice _______________________ 256 
Vinařství rodiny Špalkovy, s. r. o. ______________________ 147 
Vinné sklepy Lechovice ______________ 152, 273, 274, 336, 337 
Vodácký oddíl Neptun _______________________ 205, 212, 218 
Vodárenská a. s. ___________________________________ 122 
Vodní mlýn ve Slupi _________________________________ 311 
Vodní záchranná služba _______________________________ 39 
Vozíčkáři Znojemska ________________________________ 170 
V-STAV INVEST _____________________________________ 324 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ________________________ 38 
Vysokoškolský klub Harvart __________________________ 197 

W 

Weinquartier Retz __________________________________ 118 

Y 

Yacht club Znojmo __________________________ 214, 216, 334 

Z 

Základní umělecká škola Znojmo __________________ 200, 202 
Zastupitelstvo města Znojma _________________________ 100 

Zdravotnická záchranná služba Vratěnín_____________ 340, 341 
Zemědělské družstvo Petřín ___________________________ 313 
Země lží Hatě______________________________________ 265 
Zevo, spol. s r.o. ________________________________ 266, 331 
Znojemská Beseda ______________________ 163, 170, 171, 172 
Znojemská dopravní společnost Psota ______ 132, 133, 134, 135 
Znojemská okurka, družstvo se sídlem ve Znojmě _________ 153 
Znojemské vinařské lyceum _______________________ 193, 220 
Znojemští ostrostřelci ________________________________ 102 
Znora nábytek s.r.o. _________________________________ 314 
Znovín Znojmo, a. s. ____  147, 148, 149, 152, 154, 221, 232, 307 
Znovoz ________________________________________ 104, 229 
ZŠ a MŠ Starý Petřín _________________________________ 313 
ZŠ Hrušovany n/Jev. _________________________ 259, 260, 261 
ZŠ Jiřice u Miroslavi _________________________________ 270 
ZŠ JUDr. Josefa Mareše ___________________ 48 186, 195, 199 
ZŠ Klášterní Moravský Krumlov ________________________ 298 
ZŠ Miroslav ____________________________________ 278, 280 
ZŠ nám. Republiky __________________ 193, 194, 195, 197, 202 
ZŠ Oleksovice ______________________________________ 302 
ZŠ Práče ___________________________________________ 302 
ZŠ Prosiměřice _________________________________ 302, 309 
ZŠ Přímětice ___________________________ 230, 231, 232, 233 
ZŠ Šumná_________________________________________  318 
ZŠ Vrbovec ________________________________________ 106 

Ž 

Železářství Fiala ____________________________________ 119 
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