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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. Pouze u Moravského Krumlova vzhledem k většímu množství článků bylo přistoupeno i 
k tematickému rozdělení. 
  

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)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Sníh: zpoždění autobusů i poničené auto : sněhová nadílka způsobila na Znojemsku především zpoždění 
autobusových spojů / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 8 (11.1.2010), s. 3. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor - PAVLAČKOVÁ, Sylva. Kalamita: znojemští silničáři jedou naplno. Rovnost-Znojemský 
deník. 9.1.2010, roč. 21, č. 7, s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - sníh - kalamita - problémy 
 

2)  SMOLA,  Vojtěch  
Po sněhu mráz a mlha / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 9 
(12.1.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - sníh - kalamita - mrazy - mlhy 

 
3)  SMOLA,  Danie l  
Nynější sníh je daleko za rekordem : podobné množství sněhu jako letos napadlo na Znojemsku i v letech 
1996 či 2004. Rekord padl v roce 1963 / Daniel Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 10 (13.1.2010), s. 4. 

dtto: 
KOP. Sníh zasypal Znojemsko. Znojemský týden. 11.1.2010, roč. 10, č. 3, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - sníh - kalamity - rekordy 

 
4)  PÁTÝ,  Jan 
Zmizelé mlýny pod Šobesem : Devět mlýnů (díl 8.) / Jan Pátý. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 2 (4.1.2010), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - krajina - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - Šobes - mlýny - Devět mlýnů 
- historie 
 

5)  SNĚHOVÁ 
Sněhová kalamita, velké riziko povodní. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 3 (11.1.2010), s. 1. 

dtto: 
JM. Mrzne, sněží a zasedá povodňová komise. Znojemský týden. 18.1.2010, roč. 10, č. 4, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - sníh - sněhové - kalamity - povodně - rizika 
 

6)  NOBILISOVÁ,  Marija  
Mrazivý jih Moravy: -25,8 °C na Břeclavsku / Marija Nobilisová, Aneta Šedá. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 23 (28.1.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - meteorologie - teploty - měření - 
rekordy 
 

7)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Národní park Podyjí se letos připojí k roku biodiverzity / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 24 (29.1.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - programy - přípravy - 
rok biodiverzity - připojení 
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8)  MOŠTĚK,  Mart in 
Lesníci: Je zima, dopřejte zvěři klid : kvůli tužší zimě musí lesníci zvěř dokrmovat / Martin Moštěk. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 28 (3.2.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravskokrumlovsko - příroda - zima - zvěř - lesníci - přikrmování - péče 
 

9)  EIS 
Nejde o žádnou kalamitu / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 3 (19.1.2010), s. 3. 

dtto: 
EIS. V lednu 1963 osmdesát a nyní pouze 21 centimetrů sněhu. Znojemsko. 19.1.2010, roč. 20, č. 3, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - sníh - kalamity - rekordy 
 

10)  SMOLA,  Danie l  
Ornitologové sčítali vodní ptactvo / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 34 (10.2.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - ornitologie - vodní ptactvo - sčítání - Česká ornitologická společnost 
 

11)  VOBORNÍK,  Přemysl  
Počátek obnovy větrolamů na Znojemsku : větrolamy na Znojemsku pomalu přestávají plnit svou funkci / 
Přemysl Voborník. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 39 (16.2.2010),    
s. 8 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - větrolamy - funkce - obnovování 
 

12)  PERINGEROVÁ,  Gabr iela  
Dlouhá zima: zvířata pustoší lesy, sady i řeky : kormorán letos vyhubil všechny ryby v Dyji a řádil i          
u ostatních řek v kraji / Gabriela Peringerová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 40 (17.2.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - mrazy - sníh - zvířata - potrava - nedostatek 
 

13)  MOŠTĚK,  Mart in 
Silné větrolamy se vrátí na Znojemsko : lesáci sází do větrolamů nové stromy, napravují desítky let 
staré chyby / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 40 
(17.2.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - větrolamy - obnovení - stromy - výsadba - Lesy České republiky 
 

14)  JM 
Napadlo 60 mm sněhu a deště / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 7 (8.2.2010), s. 1. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Srážkově rekordní leden. Znojemsko. 9.2.2010, roč. 20, č. 6, s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - srážky - měření - meteorologické - stanice - statistiky - 
leden 2010 
 

15)  JM 
Sčítali ptáky na Dyji / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 7 (8.2.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - ornitologie - vodní ptactvo - sčítání - Česká ornitologická společnost 
 

16)  BE 
Lov na dírkách láká stále více rybářů, ale je zakázaný / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 7 (8.2.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - rybníky - pstruzi - rybolov - lov na dírky 
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17)  VOJTEK,  Mi lan  
Hladiny řek na jihu Moravy klesají / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 53 
(4.3.2010), s. 10. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - vodstvo - řeky - hladiny - pokles 
 

18)  JM 
Letošní zima: 60 dnů se sněhem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 9 (22.2.2010), s. 1. 

dtto: 
EIS. Letošní zima jak má být. Znojemsko. 23.2.2010, roč. 20, č. 8, s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - srážky - měření - meteorologické - stanice - statistiky - 2010 
 

19)  SMOLA,  Danie l  
Ornitologové spočítali vodní ptáky : při pravidelném zimním sčítání vodního ptactva napočítali 
ornitologové na Znojemsku osm orlů mořských i jednoho hvízdáka amerického / Daniel Smola. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 9 (5.3.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - ornitologie - vodní ptactvo - sčítání - Česká ornitologická společnost 
 

20)  SMOLA,  Vojtěch 
Z Podyjí odvelen na ministerstvo : Tomáš Rothröckl se dívá na novou funkci střízlivě / Vojtěch Smola. -- 
In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 66 (19.3.2010), s. 3, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - Správa Národního parku 
Podyjí - osobnosti - ředitelé - přestupy - Ministerstvo životního prostředí - rozhovory 
 

21)  SMOLA,  Vojtěch  
Vzpurná úřednice a zloději, co kradou dřevo / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 73 (27.3.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - kauzy - majetkový odbor - vedoucí - Horáková, 
Renata - odvolání - příroda - lesy - dřevo - krádeže 
 

22)  JM 
Z lesa a větrolamů zmizelo 150 kubíků dřeva / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 13 (22.3.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - lesy - dřevo - krádeže - Policie ČR - šetření 
 

23)  JEŘÁBEK,  Petr  
Kácí stovky stromů ročně. Kvůli bezpečnosti : silničáři na Jižní Moravě kácejí každý rok více než tisíc 
stromů podél silnic / Petr Jeřábek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,     
č. 86 (13.4.2010), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - stromy - kácení - zdůvodnění - dopravní nehody - 
Centrum dopravního výzkumu Brno 
 

24)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Lidé mapují výskyt kočky divoké / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 94 (22.4.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Thayatal - kočky - 
kočka divoká - výskyt 
 

25)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Počasí rychle probouzí klíšťata : aktivita klíšťat od začátku dubna prudce stoupla / Monika Choděrová. -
- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 99 (28.4.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - klíšťata - výskyt - aktivita - nárůst - nemoci - šíření 
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26)  JM 
Vrací remízky do krajiny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 19 (3.5.2010), s. 4. 
Znojemsko - příroda - stromy - výsadba - Myslivecké sdružení Mašovice-Šobes 
 

27)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Návštěvníci Nového Hrádku mapovali živočichy i rostliny / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 119 (24.5.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - Podyjí (Česko) - historické - památky - Nový Hrádek - Evropský den 
parků - programy 
 

28)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Povodně nepřišly, letos škodil déšť : Znojemsko má za sebou dva nejdeštivější měsíce za poslední roky / 
Sylva Pavlačková, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 
131 (7.6.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - přívalové - deště - srážky - škody - odstraňování 
 

29)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Moravu čekají úmorná vedra : meteorologové očekávají na konci týdne teploty přes třicet stupňů / 
Monika Choděrová, Gabriela Peringerová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 134 (10.6.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - tropická - vedra - rekordní - teploty 
 

30)  JM 
Klíšťata stále hrozí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 21 (17.5.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - klíšťata - výskyt - aktivita - nárůst - nemoci - šíření 
 

31)  TAUŠOVÁ,  Zuzana 
Prudký déšť zatopil sklepy v kraji / Zuzana Taušová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 142 (19.6.2010), s. 1. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - přívalové - deště - škody - sklepy - 
zatopení 
 

32)  SK 
Řeka Rokytná dosáhla druhého stupně / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 24 (7.6.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravskokrumlovsko - příroda - vodstvo - řeky - Rokytná, řeka-oblast (Česko) - 
povodně - 2. stupeň 
 

33)  JM 
Skalky, Ječmeniště a Čekal budou přírodní památky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 25 (14.6.2010), s. 5, 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - památky - Čekal - Ječmeniště - Načeratický kopec - Skalky 
u Havraníků - Vrbovecký rybník - zařazení - Natura 2000 
 

34)  SMO 
Voda v nádržích je vhodná ke koupání / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 154 (3.7.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - koupaliště - přehrady - voda - kvalita - kontroly - Krajská 
hygienická stanice 
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35)  SMO 
Aktivita klíšťat je téměř na maximu / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 154 (3.7.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - klíšťata - výskyt - aktivita - maximum 
 

36)  SK 
Rokytná se blížila ke třetímu stupni povodňové aktivity / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 26 (21.6.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravskokrumlovsko - příroda - vodstvo - řeky - Rokytná, řeka-oblast (Česko) - 
povodně - 3. stupeň 
 

37)  SMOLA,  Vojtěch 
Sobotní bouře spláchla sklepy i premiéru opery / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 165 (19.7.2010), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - bouřky - přívalové - deště - škody - 
sklepy - garáže - zatopení 
 

38)  DAR 
Kvalita vody v nádržích stále dobrá / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 164 (17.7.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - koupaliště - nádrže - voda - kvalita - hygiena - kontroly 
 

39)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Před požáry varují hasiči i ochranáři : tropické teploty a sucho zvýšilo nebezpečí požárů / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 162 (15.7.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - tropické - teploty - sucho - požáry - nebezpečí 
 

40)  DAR 
Komáři útočí i na Znojemsku / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 
164 (17.7.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - komáři - přemnožení 
 

41)  JM 
Rozmary počasí trápí Znojemsko / jm, kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 30 (19.7.2010), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - střídání - vedra - přívalové deště - škody - odstraňování 
 

42)  KOS,  Jan 
Národní park Podyjí / Jan Kos. -- In: Ochrana přírody. -- ISSN 1210-258X. -- Roč. 65, č. zvláštní číslo 
(2010), s. 33. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - návštěvnost - 
monitorování - závěry - shrnutí 
 

43)  DAK 
Hladina Dyje překročila 1. stupeň / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 182 (7.8.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - přívalové deště - řeky - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - 
rozvodnění - 1. povodňový stupeň 
 

44)  JM 
Vyrovnaný rekord: Napršelo 68,8 milimetrů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 31 (26.7.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - srážky - rekordy - meteorologické - stanice - měření 
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45)  JM 
Komáři stále sužují Znojemsko / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 31 (26.7.2010), s. 1, 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - komáři - přemnožení 
 

46)  ZUR 
Povodeň brala mosty, lidi ušetřila / zur. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 184 
(10.8.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - katastrofy - povodně - řeky - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) 
- rozvodnění - škody - odstraňování 
 

47)  MOŠTĚK,  Mart in  
Rybníky zkrášlí krajinu Znojemska : desítky milionů korun žádají obce na Znojemsku na budování a 
obnovu rybníků / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 190 
(17.8.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - rybníky - obnova - budování - projekty - dotace 
 

48)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
V Podyjí se pod lněnkou nově plazí listonoh : letošní vlhké počasí vrátilo po desítkách let na Znojemsko 
některé druhy rostlin i živočichů, například korýše / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 190 (17.8.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - příroda - fauna - flóra - nové - druhy - výskyt 
 

49)  MOŠTĚK,  Mart in  
Deště způsobily škody za miliony : statisíce korun stojí obce opravy cest a mostů po přívalových deštích 
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 192 (19.8.2010),   
s. 1, 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - přívalové deště - škody - následky - odstraňování - náklady 
 

50)  SMOLA,  Vojtěch 
Kvůli záplavám obnovují obce zpustlé rybníky : mapa jižní Moravy se za pár let bude muset změnit / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 196 (24.8.2010), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - krajina - vodní režim - rybníky - obnovování - význam 
 

51)  JM 
V Podhradí na Dyji hrozil třetí stupeň / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 33 (9.8.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - katastrofy - povodně - řeky - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) 
- rozvodnění - stav ohrožení 
 

52)  BE 
V Podyjí objevili nový druh vážky / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 33 (9.8.2010), s. 8. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - příroda - fauna - vážky - druhy - šidélko ozdobné - objevy 
 

53)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Voda z potoků trápila lidi na Vranovsku / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 8, č. 32 (13.8.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - katastrofy - povodně - řeky - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) 
- rozvodnění - stav ohrožení 
 

54)  FOKTOVÁ,  Markéta  
Obří trpaslíci na Šobesu / Markéta Foktová, Michael Fokt. -- In: Lidé a země. -- ISSN 0024-2896. -- 
Roč. 59, č. 10 (2010), s. 118-120. 
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Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - Šobes - příroda - fauna - fotografie 
 

55)  PET 
Potvrzeno: kočka divoká žije v Podyjí / pet. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 241 (16.10.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Thayatal - kočky - 
kočka divoká - výskyt 
 

56)  EIS 
Uplakané léto, avšak s novým rekordem / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 39 (27.9.2010), s. 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - teploty - statistiky - přehledy 
 

57)  KOLISCHOVÁ,  Lucie 
Kočka divoká v Podyjí žije. Kolik kusů, stále není jasné / Lucie Kolischová. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 246 (22.10.2010), s. 3, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Thayatal - kočky - 
kočka divoká - výskyt 
 

58)  SMOLA,  Danie l  
Rybáři vylovili Jejkal, čekají je Jaroslavice : na Znojemsku vrcholí sezona výlovů rybníků, ceny ryb 
zůstávají stejné jako loni / Daniel Smola, Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 248 (25.10.2010), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Výlovy začaly, ryby jsou. Mladá fronta dnes. 25.10.2010, roč. 21, č. 248, s. 2, Jižní 
Morava. 
KLOBASOVÁ, Petra. Rybáři o víkendu vyloví rybník Jejkal. Rovnost-Znojemský deník. 23.10.2010, roč. 
21, č. 247, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - rybníky - U Jejkala - Zámecký rybník - výlovy 
 

59)  SPA 
Znojemsko hledá strom roku / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,     
č. 251 (29.10.2010), s. 3. 

dtto: 
FRINDOVÁ-JELÍNKOVÁ, Markéta. Hledá se strom roku! Podyjské listí. Roč. 11, č. 2 (2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - stromy - soutěže - Strom roku - kandidáti - návrhy 
 

60)  STEJSKAL,  Robert  
V Podyjí přibylo nových druhů / Robert Stejskal, Martin Valášek, Radomír Němec. -- In: Podyjské listí : 
Informační zpravodaj Národního parku Podyjí. -- Roč. 11, č. 2 (2010), s. 6-7. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - příroda - fauna - flóra - nové - druhy 
 

61)  TREK 
O nejkrásnější strom / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 41 (12.10.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - stromy - soutěže - Strom roku - kandidáti - návrhy 
 

62)  SMOLA,  Danie l  
Znojemsko zasypal první sníh / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 277 (30.11.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - sníh 
 

63)  BE 
Teplo jako v máji / be, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 10, č. 47 (15.11.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - meteorologie - teploty - měření - rekordy 
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64)  KLEJDUS,  Ju l ius  
Na Znojemsku lze vidět vzácného kalouse pustovku / Julius Klejdus. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 290 (15.12.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - ptactvo - sovy - kalous pustovka - výskyt 
 

65)  EISENBRUK,  Jiř í  
Vinici Šobes navštívilo za jediný den 1 700 turistů / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 46 
(16.11.2010), s. 1, 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - elektronické - 
sčítače - návštěvnost - měření - Správa Národního parku Podyjí 
 

66)  VSM 
Plán péče o Podyjí rozlítil obce / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 293 
(18.12.2010), s. 2. Jižní Morava. 

dtto: 
VSM. Starostům z Podyjí se nelíbí nový plán péče o park. Mladá fronta dnes. 3.1.2011. roč. 22, č. 1, s. 2, 
Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí - příroda - Národní park Podyjí (Česko) - péče - plány - Správa 
Národního parku Podyjí - kritika - výhrady - Svazek obcí Národního parku Podyjí 
 

67)  MOŠTĚK,  Mart in  
Obce chtějí vyhnat park za humna / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 286 (10.12.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - plán péče - 
přípravy - obce - starostové - nesouhlas - protesty - připomínky 
 

68)  ŠIP 
Načeratický kopec bude přírodní památkou / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 25 (16.12.2010),  
s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní památky - Načeratický kopec - vyhlášení - Krajský úřad 
Jihomoravského kraje 
 

69)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Pokácet, nebo prořezat / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 52 (28.12.2010), s. 1 
Znojmo-oblast (Česko)Znojemsko - příroda - stromy - aleje - silnice - rizika - kácení - význam 
 

70)  LITSCHMANN, Tomáš 
Přehled povětrnosti v Moravské vinařské oblasti v roce 2010 / Tomáš Litschmann. -- In: Vinařský obzor. 
-- ISSN 1212-7884. -- Roč. 104 (2011), č. 2, s. 78-81. 
Morava - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - teploty - srážky - Moravská vinařská oblast - 2010 - 
přehledy 
 
 
 

Životn í  p rostřed í :  
 
 

71)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Obce a města zdražují poplatek za popelnice : poplatky za odpady zdražila města i obce na Znojemsku a 
Moravskokrumlovsku / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 6 (8.1.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - poplatky - zvyšování 
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72)  MOŠTĚK,  Mart in  
Z dotací jsou skládky a rybníky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 9 (12.1.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - skládky - rekultivace - rybníky - odbahnění - dotace - 
Operační program životní prostředí 

 
73)  BE 
Znojemsku schválili za dva roky 36 projektů podporujících životní prostředí / be. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 3 (11.1.2010), s. 2. 

dtto: 
E. Dotace pro 36 projektů byla schválena. Znojemsko. 12.1.2010, roč. 20, č. 2, s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - projekty - schválení - Operační program životní prostředí - 
statistiky 
 

74)  SK 
Ekoinfocentra na Znojemsku jsou v plném rozvoji / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 7 (8.2.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - ekoinfocentra - ekoporadenství - Správa Národního parku 
Podyjí - rozvoj - činnost 
 

75)  SMOLA,  Danie l  
Inverzní počasí drží v nížinách a údolích nepříjemný dým z komínů / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 47 (25.2.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - kouř - komíny - znečištění - inverze 
 

76)  PECHOVÁ,  Jana  
Projekty větrných parků radní nepodpořili / Jana Pechová. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 
52 (3.3.2010), s. 10. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - větrné elektrárny - vlivy - posuzování - projekty - 
pozastavení 
 

77)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Jevišovice: sběrný dvůr v létě : nový sběrný dvůr pro větší domovní odpad otevřou již v červenci             
v Jevišovicích / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 88 
(15.4.2010), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - sběrné dvory - 
Jevišovice (Česko) - Dobšice (Znojmo, Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - Miroslav (Znojmo, Česko) - 
Pavlice (Znojmo, Česko) - budování - provoz 
 

78)  BARTOŠÍKOVÁ,  Tereza 
Vozte odpad do ekodvorů, prosí lidi radnice : odpady na jižní Moravě a jejich likvidace / Tereza 
Bartošíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 88 (15.4.2010), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - produkce - likvidace - 
skládky - spalovny - sběrné dvory 
 

79)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Ekorady pro každého / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 14 (6.4.2010), s. 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - ekoinfocentra - ekoporadenství - Správa Národního parku 
Podyjí - rozvoj - činnost 
 

80)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Šrot je dražší, sběrny mají žně : za kilo železa lze ve sběrnách dostat čtyři koruny, za papír i korunu 
padesát, za drahé kovy dají sběrny až sto třicet korun / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 98 (27.4.2010), s. 1, 3. 
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Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - druhotné suroviny -sběrny - výkupní ceny 
- zvýšení - Sběrné suroviny a. s. 

 
81)  JM 
Třídění odpadu: Znojemsko je (stále) na okraji / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 21 (17.5.2010), s. 3. 

dtto: 
PI. Jak se na Znojemsku třídilo aneb Třídění odpadů začíná mít tradici. Znojemsko. 11.5.2010, roč. 20, 
č. 19, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - odpady - třídění - statistiky - přehledy 
 

82)  EISENBRUK,  Jiř í  
Odpad na Znojemsku by se měl třídit ještě víc / Jiří Eisenbruk, PI. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 23 
(8.6.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - odpady - třídění - statistiky - přehledy 
 

83)  JM 
Staví sběrný dvůr i kompostárnu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 25 (14.6.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - odpady - kontejnery - sběrný dvůr - kompostárny - 
vybudování - A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. - dotace 
 

84)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Cizinci dovezli nelegálně odpad : černou skládku odpadu v areálu bývalých kasáren u Hrabětic řeší policie 
a inspekce, spolupracovat by měla i rakouská strana / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 187 (13.8.2010), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Hrušovansko (Znojmo, Česko) - Hrabětice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - 
nelegální - rakouské - odpady - černé skládky - prověřování 
 

85)  ČTVRTEČKOVÁ,  Helena 
Bioplynové stanice v kraji? Lidé proti nim bojují / Helena Čtvrtečková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 273 (25.11.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - bioplynové stanice - přehledy 
 

86)  EIS 
Podhradí bylo nejlepší / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 51 (21.12.2010), s. 1 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - odpady - třídění - soutěže - vyhlášení - EKO-KOM - výsledky 
 
 
 

Děj iny: 
 
 

87)  BE 
Rok 2009 skončil. Jaký byl? Přehled událostí na Znojemsku / BE. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 2 (4.1.2010), s. 4-5. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - významné - události - 2009 - přehledy 
 

88)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 2 
(4.1.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Albrecht, Karel - Kún, František - Mendel, Johann Gregor, 
1822-1884 - Raus, Erhard - biografie 
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89)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 3 
(11.1.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Hansal, Martin Ludvík, 1823-1885 - Kalus, Vladimír - Muck, 
Johann - Svoboda, Antonín - biografie 
 

90)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 4 
(18.1.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Bauer-Martinkovský, František - Elgart Sokol, Karel - Fila, 
Karel - Hampapa, Felix - Kauer, Ferdinand - Korschann, František - Liška, Emanuel Krescenc - Pokorný, 
Karel - biografie 
 

91)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 5 
(25.1.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Černý, Karel - Brukl, Bedřich - Brandl, Georg - Galasek, 
Ludwik - Grmela, Tomáš - Hansal, Martin Ludvík, 1823-1885 - Lerch, Karl - Macoun, Josef - Matějů, 
Adolf - Ofenheim, Vilhelm - Poimon, František - Sedláková, Hana - Smrčka, František - Wachter, Jakub 
 - biografie 
 

92)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 6 
(1.2.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Anton, Milan - Dvořák, Max - Foetterle, Franz - Holík, 
Karel - Kopal, Carl von - Vaněčková, Vojtěška - Vildomec, František, 1878-1975 - Winder, Ludwig - Župa, 
Bořivoj - biografie 
 

93)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 7 
(8.2.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Balík, Stanislav - Barták, Otto - Dvořák, Max - Erdös, 
Stefan - biografie 
 

94)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 8 
(15.2.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Blahoslav, Jan - Bruder, Antonín - Feifalik, Julius, 1833-
1862 - Mayer, Jan Nepomuk Emanuel - biografie 
 

95)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 9 
(22.2.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Francl, Jaroslav - Korschann, Rudolf - Kranz, Josef - 
Kratschmann, Johann - Maška, Jaroslav Karel - Polouček, František - Steyskal, Jan Vlastimil - biografie 
 

96)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 
10 (1.3.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Bořecký, Karel - Horák, Josef - Janovský, Jan - Koukal, 
František - Melkus, Rudolf, 1908-1941 - biografie 
 
 
 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 17 - 

97)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 11 (8.3.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Kosmák, Václav - Krejčí, Jaroslav - Pokorný, Bohumír - 
Přeček, František - Vacek, Pavel - biografie 

 
98)  RZT 
15. březen 1939, důsledek Mnichovské dohody / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 12 (15.3.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - 15. březen 1939 - druhá světová válka, 1939-1945 - Němci - okupace - 
historie 
 

99)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 12 (15.3.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Frey, Jaroslav, 1902-1983 - Kosmák, Václav - Přeček, 
František - Staroštík, Josef - Zima, Rudolf - biografie 
 

100)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 13 (22.3.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Divíšek, Václav - Kračmerová, Jiřina - Hájek, Mojmír - 
biografie 
 

101)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 
14 (29.3.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Brauner, Bohumil - Mörtl, Michael - Roupec, Antonín - 
Krbálek, Pavel - Svobodová, Miroslava - biografie 
 

102)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN1213-5585. -- Roč. 10, č. 15 
(6.4.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Koliáš, Josef - Morávek, Vladimír - Procháska, Jiří - Vlček, 
Václav - biografie 
 

103)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 16 (12.4.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Mareš, Josef - Nechvátal, Josef - biografie 
 

104)  JM 
Tajná policie přepadla kláštery / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 17 (19.4.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - 1950 - církev - kláštery - přepadení - Státní bezpečnost (StB) - akce K 
- historie - vzpomínky 
 

105)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 
17 (19.4.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Beránek, Jaroslav, 1938- - Kolář, Stanislav - Liška, Emanuel 
Krescenc - Šula, Jaroslav - Valouch, František - Zelený, Alois - biografie 
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106)  BARTOŠÍKOVÁ,  Tereza 
Jindřich Wankel: vlastenec, jenž neuměl česky : vystudovaný lékař, amatérský archeolog, antropolog a 
zoolog prozkoumal velké množství jeskyní / Tereza Bartošíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 102 (3.5.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - lékaři - archeologové - antropologové - zoologové - Wankel, 
Jindřich - biografie 

 
107)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 18 (26.4.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Čáp, Jan - Dlabač, Mikuláš - Oborny, Adolf - Stehlík, Alois 
- Urbánek, Karel - biografie 
 

108)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 19 (3.5.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Blumajer, Přemysl - Kalousek, František - Kulda, Beneš 
Metod, 1820-1903 - Mašata, Stanislav - biografie 
 

109)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 20 (10.5.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Batka, Eduard - Daněk, Jan - Fiby, Jindřich - Kachník, 
Josef - Šmídek, Karel - biografie 
 

110)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 21 (17.5.2010), s. 11. 
Znojemsko - dějiny - osobnosti - Auer, Josef - Peřinka, Jaroslav - Šmídek, Karel - Vodička, Ferdinand - 
biografie 
 

111)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 22 (24.5.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Bauerová, Zdeňka - Hübner, Antonín - Koc, Karel - Postl, 
Karl - biografie 
 

112)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 23 (31.5.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Bauer, Zdeněk - Krejčová, Božena - Pelikán, Lubomír - 
Sušil, František - biografie 
 

113)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 24 (7.6.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Anděl, Jaroslav - Bruder, Antonín - Budík, Alois - Dvořák, 
Max - Mašata, Stanislav - biografie 
 

114)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 25 (14.6.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Dvořák, Max - Kopal, Carl von - Sedláčková, Eva - Sušil, 
František - biografie 
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115)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 26 (21.6.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Bauer, Zdeněk - Kočí, František - Krs, Bohumil - Marušák, 
Karel - Steyskal, Jan Vlastimil - Willenberger, Jan - biografie 
 

116)  RZT 
Kopalův pomník a rakouská armáda / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 2, 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - první světová válka, 1914-1918 - události - historie - přehledy 
 

117)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 27 (28.6.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Fučík, Bohumil - Hörmann, Theodor - Michl, Josef - 
Oulehla, Otakar - Urbánek, Karel - biografie 
 

118)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 28 (7.7.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Krafka, Karel - Mayer, Max - Vacek, Pavel - biografie 
 

119)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 29 (12.7.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Doskočil, Karel - Trnka, Jakub - Vlček, Václav - biografie 
 

120)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 30 (19.7.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Elgart Sokol, Karel - Ferenz, Antonín - Hrubý, Karel Otto - 
Mucha, Alfons - biografie 
 

121)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 31 (26.7.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Adámek, Zdeněk - Brandl, Georg - Lukeš, Josef - Pečírka, 
Josef - Slezáček, Vladimír - Šťastný, Břetislav - biografie 
 

122)  MUCHA,  Ludvík  
Mapy Moravskokrumlovska : I. díl / Ludvík Mucha. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 14 (30.7.2010), s. 10. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravskokrumlovsko - dějiny - kartografie - mapy - kartografové - osobnosti - 
historie 
 

123)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 32 (2.8.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Auer, Josef - Lederer, Hugo - Vyhnánek, Jindřich - 
biografie 
 

124)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 33 (9.8.2010), s. 11. 
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Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Adamec, Přemysl - Dostálek, Antonín - Raduit de Souches, 
Jean Louis - biografie 
 

125)  MUCHA,  Ludvík  
Mapy Moravskokrumlovska : II. díl / Ludvík Mucha. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 15 (13.8.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravskokrumlovsko - dějiny - kartografie - mapy - kartografové - osobnosti - 
historie 
 

126)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 34 (16.8.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Bartušek, Stanislav - Jahn, Jan - Kopeček, František - 
Raab, Miroslav - Roháček, František - biografie 
 

127)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 35 (23.8.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Autrata, František Václav - Fučík, Bohumil - Futera, Josef 
- biografie 
 

128)  BOBÍKOVÁ,  Lenka  
Grázl všech grázlů / Lenka Bobíková. -- In: Magazín Právo. -- (18.9.2010), s. 24-26. 
Znojmo-oblast (Česko) - Rakousko - dějiny - osobnosti - loupežníci - Grasel, Johann Georg, 1790-1818 - 
biografie 
 

129)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 36 (30.8.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Doré, Josef - Havlík, Lubomír Emil Vilém - Kosmák, Václav - 
Kudláček, Jan - biografie 
 

130)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 37 (6.9.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Dostál, František - Dubravius, Jan, ca 1486-1553 - 
Ježková, Jaromíra - Sudík, Karel - biografie 
 

131)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 38 (13.9.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Charlemont, Theodor - Černovský, Karel - Kampf, Zdeněk - 
Nekvasilová, Zdena, 1923- - Pavlíček, Rudolf - Peřinka, František Václav - biografie 
 

132)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 39 (20.9.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Ullmann, Emanuel - Chlup, Otmar - Paulitschke, Philipp von 
Brügge - Pejskar, Josef - biografie 
 

133)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 40 (27.9.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Dostálek, Antonín - Koukal, František - Smrčka, František - 
Šmídek, Karel - Štambera, Jaroslav - biografie 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 21 - 

134)  JM 
Pamětnice: Válka a krize tříbí charaktery / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 40 (27.9.2010), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - 1938 - druhá světová válka, 1939-1945 - vzpomínky - kroniky - zápisy - 
historie 
 

135)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 41 (4.10.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Janků, Vlastimil - Marák, Stanislav - Pokorný, František - 
Seyček, Evžen - Šmídek, Karel - biografie 
 

136)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 42 (11.10.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Bělík, Vratislav - Hansal, Martin Ludvík, 1823-1885 - 
Pečírka, Josef - Marák, Stanislav - biografie 
 

137)  JM 
Co dělal hrnec v pravěkých dolech? / jm, sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 42 (11.10.2010), s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - výzkumy - nálezy - keramika - hrnce 
 

138)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 43 (18.10.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Bergmann, Josef - Černoch, Otakar - Fiby, Jindřich - 
Hamerský, Miloš - Krakovský-Libštejnský z Kolovrat, Zdeněk - biografie 
 

139)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 44 (25.10.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Hájek, Mojmír - Nekvasil, Karel - Parma, Josef - Šípek, 
Zdeněk - Willenberger, Jan - biografie 
 

140)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 45 (1.11.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Daněk, Jan - Machain, Emil - Pernica, Bohuslav - Pospischil, 
Karl - Sobotka, Josef - biografie 
 

141)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 46 (8.11.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Čermák, Bohumír - David, Karel - Paracelsus, 1493-1541 - 
biografie 
 

142)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 47 (15.11.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Koudelka, Alois - Kutta, Josef - Mlénský, Jan - Ronovský, 
František - biografie 
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143)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 48 (22.11.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Fischer, Jan Tomáš - Horký, Karel - Štědroň, Bohumír - 
Urbánek, František Augustin - biografie 
 

144)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 49 (29.11.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Budík, Alois - Kachník, Josef - Mořic, Adolf Karel - 
Růžička, Josef - biografie 
 

145)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 50 (6.12.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Černý, Rudolf - Fukal, Rudolf - Pejskar, Josef - biografie 
 

146)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 51 (13.12.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Burda, Matěj - Kotrlá, Iva - Pernica, Bohuslav - biografie 
 

147)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 52 (20.12.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Čáp, Jan - Divíšek, Václav - Grmela, Tomáš - biografie 
 

148)  KALENDÁRIUM 
Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10,     
č. 53 (27.12.2010), s. 14. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - Parma, Josef - Pospíchal, Antonín - Vildomec, Vědomil, 
1921-1998 - biografie 
 
 
 

Histor ické památky: 
 
 

149)  SMOLA,  Vojtěch  
Startuje klání o nejlépe opravenou památku / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 4 (6.1.2010), s. 3, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - opravy - rekonstrukce - soutěže 
 

150)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Do boje jde celý šik památek ze Znojemska : lidé mohou od prvního února hlasovat o nejlépe opravenou 
památku / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 14 
(18.1.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - opravy - nejlépe opravená památka - soutěže - 3. ročník 
- hlasování 
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151)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Devítka památek soutěží od titul : Znojemsko má nejsilnější zastoupení v soutěži o nejlépe opravenou 
památku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 26 
(1.2.2010), s. 1, 2. 

dtto: 
JM. O prvenství usiluje devět památek. Znojemský týden. 1.2.2010, roč. 10, č. 6, s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - opravy - nejlépe opravená památka - soutěže - 3. ročník 
- kandidáti - hlasování 
 

152)  OPRAVY 
Opravy znojemských kostelů v r. 2009. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 2 (2010), s. 13-14. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - kostely - kostel sv. Jana Křtitele - kostel sv. Alžběty - 
kostel sv. Kříže - kostel Panny Marie Bolestné - kostel sv. Zikmunda - kostel sv. Markéty - opravy - 
rekonstrukce - 2009 
 

153)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Do boje jde šik znojemských památek / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemskénoviny. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 8, č. 3 (22.1.2010), s. 4. 

dtto: 
TREK. Znojemsko má ve finále devět památek. Znojemsko. 2.2.2010, roč. 20, č. 5, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - opravy - nejlépe opravená památka - soutěže - 3. ročník 
- kandidáti - hlasování 
 

154)  KOČ,  Břetis lav  
Kde stály větrné mlýny? / Břetislav Koč, Stanislav Prát. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 53, č. 1 
(2010), s. 29-31. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - technické - památky - větrná - kola - historie 
 

155)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Památky opět bojují s nedostatkem peněz : hrady a zámky chystají novinky i osvědčené akce / Monika 
Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 59 (11.3.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - programy - novinky - finance - 
nedostatek 
 

156)  LUKŠOVÁ,  Barbora  
Leští, oprašují. A vymýšlejí atrakce / Barbora Lukšová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 60 (12.3.2010), s. 3, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - sezony - zahájení 
- programy - akce - přípravy 
 

157)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Cornštejn čekají změny, Frejštejn ne : muzeum získalo čtvrtmilionovou dotaci na opravu a rozšíření 
návštěvnického okruhu zříceniny hradu Cornštejn / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 68 (22.3.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - historické - památky - hrady - Cornštejn - opravy - návštěvnické 
okruhy - rozšíření - dotace 
 

158)  PAMÁTKY 
Památky jižní Moravy po zimě opět ožívají : začátkem dubna odstartuje na hradech a zámcích jižní 
Moravy turistická sezona. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 74 
(29.3.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - zámky - hrady - turistické - 
sezony - zahájení 
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159)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Hladomornou a mučírnou provede kat : mimořádnou nabídku k Mezinárodnímu dni památek a historických 
sídel se o víkendu rozhodli návštěvníkům nabídnout provozovatelé památek na Znojemsku / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 88 (15.4.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - Mezinárodní  den památek a historických sídel - 
mimořádné - prohlídky 
 

160)  BE 
Zámky a hrady na Znojemsku ožívají / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 17 (19.4.2010), s. 6. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - sezony - otevření - programy - novinky - 
přehledy 
 

161)  RUDÁ 
Rudá hvězda, srp a kladivo z kraje nezmizely. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 106 (7.5.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - válečné - pomníky 
 

162)  RD 
Zemědělský fond přispívá i na památky / rd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 19 (3.5.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - kostely - opravy - rekonstrukce - fondy - Státní 
zemědělský fond - Morašice (Znojmo, Česko) - Těšetice 
 

163)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Návštěvníci Nového Hrádku mapovali živočichy i rostliny / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 119 (24.5.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - Podyjí (Česko) - historické - památky - Nový Hrádek - Evropský den 
parků - programy 
 

164)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Zámky trápí nízká návštěvnost / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 142 (19.6.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - návštěvnost - úbytek - statistiky 
 

165)  EM 
Na skok do aristokratické koupelny : na dva prázdninové měsíce připravily české a moravské hrady a 
zámky řadu nových doprovodných akcí v rámci druhého ročníku Oživlých památek na téma Rodinný život 
šlechty / EM, eig. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 163 (16.7.2010), s. 10, Víkend. 
Česká republika - Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - doprovodné - akce - 
výstavy - Oživlé památky - 2. ročník - Rodinný život šlechty - Státní hrad Bítov - Hygiena na 
šlechtických sídlech 
 

166)  E 
Finance pro Cornštejn / e. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 27 (7.7.2010), s. 2. 

dtto: 
JM. Na Cornštejně bude nový vstup. Znojemský týden. 12.7.2010, roč. 10, č. 29, s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - Cornštejn - návštěvnické okruhy - rozšířená 
výuka - financování - Evropské fondy 
 

167)  SMOLA,  Danie l  
Odborníci vyzdobí hrad Bítov květinami / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 190 (17.8.2010), s. 3. 
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Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - Státní hrad Bítov - semináře -květiny - 
aranžování - výzdoba 
 

168)  BE 
Vranov a Bítov zatím turisty moc nelákají / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 33 (9.8.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - Vranov nad Dyjí (Česko) - Bítov 
(Znojmo, Česko) - nízká - návštěvnost 
 

169)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Rekord: Epopej vidělo padesát tisíc lidí / Sylva Pavlačková, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 205 (3.9.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - Slovanská epopej - Bítov - Znojemské podzemí - sezony - 
návštěvnost - statistiky 
 

170)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Oprava zříceniny Cornštejn stojí na dotacích / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 210 (9.9.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - Cornštejn - uzavření - rekonstrukce - 
financování - dotace - zdržení 
 

171)  TŮMOVÁ,  Lucie  
Otevřou se i zavřené památky. Na devět dnů / Lucie Tůmová, Zuzana Pospíšilová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 212 (11.9.2010), s. 5. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - zpřístupnění - příležitosti - Dny 
evropského dědictví 
 

172)  EIS 
Rytíře vystřídají stavbaři / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 35 (31.8.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - zříceniny - Cornštejn - rekonstrukce 
 

173)  TAUŠOVÁ,  Zuzana 
Kasteláni: Letošní sezona nás mile překvapila / Zuzana Taušová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 226 (29.9.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - návštěvnost - sezony - shrnutí 
 

174)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Oprava zříceniny Cornštejn začne se zpožděním až v říjnu / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 230 (4.10.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - historické - památky - zříceniny - Cornštejn - opravy - 
rekonstrukce - zpoždění 
 

175)  SMOLA,  Danie l  
Po opravách bude ze zříceniny Cornštejn opět zřícenina / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 244 (20.10.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - Cornštejn - opravy - dotace EU - zahájení 
 

176)  PAMÁTKY 
Památky v kraji příští rok oživí nové expozice. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 260 (9.11.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - sezony - 
návštěvnost - přehledy 
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177)  BE 
Krize ubrala hosty i hradům a zámkům / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 45 (1.11.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - sezony - návštěvnost - přehledy 
 

178)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Advent otevírá zámky i hrady : vánoční koncert Štěpána Raka, prohlídky šlechtických sídel i podzemí, 
výstava betlémů i vánoční punč / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 276 (29.11.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - advent - zpřístupnění – programy 
 

179)  GRUNA,  Bronis lav  
Kam kráčí boží muka? / Bronislav Gruna, Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 21 (5.11.2010), s. 10. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - kulturní památky - boží muka - historie 
 
 
 

Veřejný ž i vot –  s tátn í  sp ráva:  
 
 

180)  MOŠTĚK,  Mart in  
Poslanci: Skopal na 155. místě : Znojemsko má v zákonodárných sborech tři zástupce / Martin Moštěk, 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 10 (13.1.2010), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - státní správa - zákonodárné sbory - Poslanecká sněmovna - 
Senát - poslanci - Bayerová, Marta - Kočí, Irena - Skopal, Ladislav - hlasování - účast 
 

181)  SMOLA,  Danie l  
Poslankyni Irenu Kočí zná jen málokdo : podle podnikatelů a regionálních politiků je Znojemsku 
nejprospěšnější Ladislav Skopal / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 10 (13.1.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - státní správa - zákonodárné sbory - regionální - politici - 
osobnosti - Bayerová, Marta - Kočí, Irena - Skopal, Ladislav - působení 
 

182)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Stávka zavře školy a omezí i úřady / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 283 (7.12.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - státní správa - státní - zaměstnanci - stávky - protesty - 
demonstrace 
 

183)  SMOLA,  Vojtěch  
"Hanba!" křičely tisíce lidí / Vojtěch Smola, Klára Kubíčková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 285 (9.12.2010), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - státní správa - státní - zaměstnanci - 
stávky - protesty - demonstrace 
 
 
 

Veřejný ž i vot –  m ístn í  sp ráva:  
 
 

184)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
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Úklid chodníků možná zvedne daň z nemovitostí : V Moravském Krumlově řeší první dva úrazy na kluzkém 
chodníku, ve Znojmě zase mohou zvýšené náklady na úklid zvednout daně / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 15 (19.1.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - městské úřady - chodníky - zimní údržba - Zákon 
o pozemních komunikacích - dodržování - problémy 
 

185)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Radní dostali vysvědčení. Většinou za 3 : kdyby znojemští a moravskokrumlovští radní dostali hodnocení 
za svoji práci v podobě vysvědčení, nepropadli by / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 24 (29.1.2010), s. 3. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Student: politika je zprofanovaná. Rovnost-Znojemský deník. 29.1.2010, roč. 21, č. 24, 
s. 3. 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Místostarosta Třetina: 3 je dobrá. Rovnost-Znojemský deník. 29.1.2010, roč. 21, 
č. 24, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - 
radní - vysvědčení - studenti - hodnocení 
 

186)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Pětice měst a obcí regionu soutěží o nejlepší web / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 33 (9.2.2010), s. 3. 

dtto: 
MCH. Weby měst a obcí mohou soutěžit. Znojemské noviny. 29.1.2010, roč. 8, č. 4, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - města - zviditelnění - internet - World Wide 
Web - soutěže - Zlatý erb - 12. ročník 
 

187)  SMOLA,  Danie l  
Zima vysává městům peníze : podstatně dráž než v předchozích letech vyjde letošní zima pro obecní a 
městské pokladny / Daniel Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 33 (9.2.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - zimní údržba - náklady - zvýšení 
 

188)  SK 
Obce na Znojemsku mají zájem o navrácení titulu městys / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 5 (25.1.2010), s. 4 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - městys - tituly - navrácení - žádosti 
 

189)  ČTVRTEČKOVÁ,  Helena 
Zlatý erb: boj o nejlepší stránky měst a obcí / Helena Čtvrtečková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 45 (23.2.2010), s. 2. 

dtto: 
JM. O Zlatý erb usiluje pětice z regionu. Znojemský týden. 15.2.2010, roč. 10, č. 8, s. 4. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - města - zviditelnění - 
internet - World Wide Web - soutěže - Zlatý erb - 12. ročník 
 

190)  JM 
Rotu přeměnili na byty / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 10, č. 11 (8.3.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - bývalé - roty - chátrání - bezúplatné - převody - 
byty - výstavba 
 

191)  SMOLA,  Vojtěch  
Vzpurná úřednice a zloději, co kradou dřevo / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 73 (27.3.2010), s. 4, Jižní Morava. 
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Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - kauzy - majetkový odbor - vedoucí - Horáková, 
Renata - odvolání - příroda - lesy - dřevo - krádeže 
 

192)  BE 
Paní zima byla drahá / be, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 12 (15.3.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - obce - města - hospodaření - zimní údržba - 
náklady - zvýšení 
 

193)  MOŠTĚK,  Mart in  
Rozpočty měst: hlavně nádraží : letošní rozpočty už mají schválené všechna města na Znojemsku / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 77 (1.4.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - Miroslav (Znojmo, Česko) - Jevišovice (Česko) - 
veřejný život - místní správa - města - hospodaření - rozpočty - schválení - priority 
 

194)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
O titul Vesnice roku 2010 soutěží šest obcí ze Znojemska / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 110 (13.5.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - soutěže - Vesnice roku 2010 - účast - Božice - 
Hnanice (Znojmo, Česko) - Horní Dubňany (Znojmo, Česko) - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - 
Chvalovice (Znojmo, Česko) - Výrovice (Znojmo, Česko) 
 

195)  MOŠTĚK,  Mart in  
Dvě radnice vyvěsí moravskou vlajku : radní v Miroslavi a Moravském Krumlově přijali výzvu Moravské 
národní obce a 5. července vyvěsí historickou vlajku Moravy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 119 (24.5.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - radnice - vlajky - vyvěšení - Moravská národní 
obec 
 

196)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Místo do Uherčic volali do Uherčic : několikeré Dobšice, ale také Bojanovice, Uherčice, Újezdy, Lukovy 
či Lesné po celé zemi způsobují mnohdy komické zmatky / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 133 (9.6.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - obce - totožné - názvy - problémy 
 

197)  BE 
Znojemské obce titul Vesnice roku nezískaly / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 25 (14.6.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - soutěže - Vesnice roku 2010 - obce - neúspěch 
 

198)  SMOLA,  Danie l  
Znojemští politici přiznali příjmy : na konci června vypršel politikům termín, do kterého museli                
v Čestném prohlášení přiznat své vedlejší příjmy i dluhy / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 156 (8.7.2010), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - politici - úředníci - příjmy - dluhy - 
zveřejnění - Čestné prohlášení 
 

199)  KOLÍNKOVÁ,  E liška 
Piškula dostal 4 za obchvat, Nezveda za tajemníka / Eliška Kolínková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 228 (1.10.2010), s. 3, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - starostové - MF DNES - 
hodnocení 
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200)  SMOLA,  Vojtěch  
Nastupuje Tři plus jedna pro Znojmo v čele s lékařem / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 245 (21.10.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - povolební - jednání – starostové 
 

201)  MOŠTĚK,  Mart in  
Městské koalice se zatím stále rodí : politici usilovně vyjednávají, kdo ovládne radnice na Znojemsku / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 247 (23.10.2010),   
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - radnice - městské rady -povolební - složení - 
jednání 
 

202)  SMOLA,  Vojtěch  
Nová vedení měst zasednou většinou už příští týden : Moravský Krumlov čeká na soudní přepočítávání 
hlasů z jednoho volebního okrsku / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 256 (4.11.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - povolební - městská zastupitelstva - působnost - 
zahájení 
 

203)  VOLBY 
Volby na Znojemsku 2010 - zastupitelstva obcí. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 44 (25.10.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - komunální volby - výsledky - zastupitelstva - 
složení - přehledy 
 

204)  MOŠTĚK,  Mart in  
Výměny starostů? Začíná se dnes : ve Znojmě, Miroslavi či Vranově nad Dyjí budou už dnes známa jména 
nových radních, místostarostů a starostů / Martin Moštěk, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 259 (8.11.2010), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - městská zastupitelstva - složení - ustavující - 
schůze 
 

205)  SMOLA,  Danie l  
Suchohrdly mají sedm naštvaných / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 260 (9.11.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - obecní úřady - zastupitelstva - složení 
 

206)  MOŠTĚK,  Mart in  
Málek v Jevišovicích nakonec obhájil / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 273(25.11.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - obecní úřady - starostové - zvolení - 
prodlužování 
 

207)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Weby obcí: o novém vedení občas mlčí : zatímco města na Znojemsku mají po volbách aktualizované 
webové stránky, které informují o nových lidech na radnicích, některé obce mají s aktualizací webů 
potíže / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 280 
(3.12.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - obce - veřejný život - místní správa - obecní úřady - webové stránky - 
aktualizace - potíže 
 

208)  SK 
Starostové na menších obcích povětšinou zůstali / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 47 (15.11.2010), s. 3. 
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Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - obecní úřady - starostové - funkce - obhájení - 
přehledy 
 

209)  MOŠTĚK,  Mart in  
Bývalí starostové hledají práci / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 22, č. 1 (3.1.2011), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - bývalí - starostové - místostarostové - uplatnění 
 

210)  CHAF 
Krumlov už má starostu, Božice komplet novou radu / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 50 (6.12.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - městské úřady - obecní úřady - starostové – 
zvolení 
 
 
 

Veřejný ž i vot –  obyvate ls tvo : 
 
 

211)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Znojemský babyboom nadále pokračuje / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 8, č. 1 (8.1.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - novorozenci - narození - babyboom - pokračování 
 

212)  BE 
V roce 2009 bylo 222 svateb / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 3 (11.1.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - svatby - 2009 - statistiky 
 

213)  JM 
Staročeská jména jsou stále oblíbenější / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 3 (11.1.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - novorozenci - narození - jména - statistiky 
 

214)  BABYBOOM 
Babyboom ve Znojmě stále pokračuje. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 167 (21.7.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - novorozenci - narození - babyboom - pokračování 
- statistiky 
 

215)  HRABCOVÁ,  Lucie  
Sledovali 5000 dětí. Od početí : pět tisíc děti z Brna a Znojemska sledují už dvacet let brněnští vědci / 
Lucie Hrabcová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 26 (2.7.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - děti - pozorování - vědci - výzkumy - výsledky - 
zveřejnění 
 
 
 

Po l i c i e: 
 
 

216)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
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Zločiny 09: padělatelé ve vazbě, zloděj prchá : drobné zlodějíčky, ale i organizovaný gang padělatelů 
bankovek dopadli policisté na Znojemsku v roce 2009 / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 2 (4.1.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - kriminalita - zločiny - přehledy - statistiky – 2009 
 

217)  JM 
První dva pracovní dny roku: téměř stovka přestupků / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 3 (11.1.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - přestupky - šetření - statistiky 
 

218)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Policie 09: 7 milionů za pokuty : znojemští policisté zveřejnili statistiku dopravních nehod za rok 2009 / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 23 (28.1.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - dopravní - nehody - pokles - statistiky - zveřejnění - 2009 
 

219)  JM 
Policisté šetřili přes 11 000 přestupků / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 6. (1.2.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Městská policie - Policie ČR - přestupky - statistiky - 2009 
 

220)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Počet případů domácího násilí roste : už čtyřikrát letos znojemští policisté vykázali z bytů domácí 
násilníky / Sylva Pavlačková, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 35 (11.2.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - domácínásilí - nárůst - statistiky 
 

221)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Téměř 300 řidičů nesmí za volant : skoro tři stovky řidičů nasbíraly plný počet trestných bodů / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 44 (22.2.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - dopravní - policie - Policie ČR - řidiči - trestné body - postihy 
 

222)  SMOLA,  Danie l  
Nečekaná nadílka: havárie a zranění : sedm dopravních nehod a zranění malé holčičky má na svědomí 
včerejší nečekaná sněhová nadílka / Daniel Smola, Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 60 (12.3.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - sníh - dopravní - nehody - policie - šetření 
 

223)  VSM 
Policie našla na diskotéce jedenáct opilých dětí / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 71 (25.3.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - diskotéky - bary - policie - Policie ČR - kontroly - 
mladiství - alkohol - zátahy 
 

224)  SMOLA,  Danie l  
Z chat u přehrady mizí solární panely i lodě : sedmdesát policistů zkontrolovalo při včerejší rozsáhlé 
preventivní akci čtyři a půl tisíce rekreačních chat v okolí Vranovské přehrady / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 77 (1.4.2010), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Z chat mizí solární panely. Mladá fronta dnes. 1.4.2010, roč. 21, č. 77, s. 2, Jižní 
Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - policie - Policie ČR - chaty - kontroly - 
preventivní akce 
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225)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Znojemsko: 120 přestupků na silnicích / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 81 (7.4.2010), s. 6. 
Znojmo-oblast (Česko) - dopravní - policie - Policie ČR - velikonoce 2010 - přestupky - alkohol v krvi 
 

226)  JM 
Z lesa a větrolamů zmizelo 150 kubíků dřeva / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 13 (22.3.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - lesy - dřevo - krádeže - Policie ČR - šetření 
 

227)  HOMOLA,  Miros lav  
Česko-rakouský policejní tým hodnotil rok spolupráce / Miroslav Homola. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
2119. -- Roč. 20, č. 87 (14.4.2010), s. 12. 

dtto: 
ŽÁČKOVÁ, Andrea. Rakušané na Moravě fetují, Moravané v Rakousku kradou. Rovnost-Znojemský deník. 
14.4.2010, roč. 21, č. 87, s. 6. 
Znojmo-oblast (Česko) - Dolní Rakousko (Rakousko) - policie - Policie ČR - česko-rakouská - spolupráce - 
hodnocení 
 

228)  BE 
Zlodějům se hodí jídlo i solární panely / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 2. 

dtto: 
EIS. Vranovské chaty: Pouze malé závady. Znojemsko. 6.4.2010, roč. 20, č. 14, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - policie - Policie ČR - chaty - kontroly - 
preventivní akce 
 

229)  JM 
Velikonoce: Řidiči 120x porušili zákon / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - dopravní - policie - řidiči - kontroly - přestupky - hodnocení 
 

230)  EISENBRUK,  Jiř í  
Alarmující výsledky policejní akce : třetina dřevařských kamionů měla nadváhu, podivná výjimka 
ministerstva dopravy / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 19 (11.5.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - kamiony - náklady - nápravové - váhy - kontroly - přestupky 
 

231)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Půlrok na silnicích Znojemska: 2 mrtví / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 167 (21.7.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - dopravní - nehodovost - úmrtnost - statistiky - 1. pololetí - 
2010 
 

232)  JM 
Pančovali alkohol / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 30 (19.7.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - akce Gastro - provozovny - zboží - daňové úniky - kontroly 
 

233)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Muž z Damnic přepadal banky / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 181 (6.8.2010), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - krádeže - bankovní - lupiči - dopadení 
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234)  TIK 
Nejvyšším policejním šéfem plukovník JUDr. Mojmír Pavelka / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 29 
(20.7.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - policejní - sbory - reorganizace - Územní odbor PČR 
Znojmo - osobnosti - vedoucí - Pavelka, Mojmír 
 

235)  NĚMEC,  Jan  
Kraji hrozí rušení policejních stanic : podle informací Deníku Rovnost má v kraji zaniknout sedm 
policejních služeben / Jan Němec. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,      
č. 211 (10.9.2010), s. 1, 8. 
Jihomoravský kraj (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - policie - Policie ČR - 
služebny - rušení - Ministerstvo vnitra - úsporná opatření 
 

236)  SMOLA,  Vojtěch  
Zachovejte policejní stanice, vyzývají starostové hejtmana / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -
- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 214 (14.9.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - policie - policejní - služebny - rušení - Krajské policejní 
ředitelství - starostové - nesouhlas 
 

237)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Zbrojní průkazy je třeba ověřit / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 247 (23.10.2010), s. 6. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - zbrojní průkazy - platnost - ověřování 
 

238)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Havárie u Práčí: zemřel řidič fordu / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 252 (30.10.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - dopravní - policie - Policie ČR - nehody - následky - statistiky 
 

239)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Policistou roku 2010 je Radomil Salát / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 291 (16.12.2010), s. 3. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Čím méně bude krádeží, tím více budou lidé spokojeni. Rovnost-Znojemský deník. 
17.12.2010, roč. 21, č. 292, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravskokrumlovsko - policie - Policie ČR - policisté - ocenění - věrnostní - 
medaile - Policista roku 2010 - Salát, Radomil - rozhovory 
 
 
 

Soudn ic tv í :  
 
 

240)  JM 
Soud nařídí ročně přes 10 000 exekucí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 8 (15.2.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - soudnictví - poplatky - dluhy - úvěry - exekuce - nárůst - statistiky 
 
 
 

Vojenstv í :  
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241)  MOŠTĚK,  Mart in  
Vojenské roty většinou chátrají : budovy, kde před dvaceti lety pracovali pohraničníci, dnes buď čekají 
na investora nebo na úředníky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 34 (10.2.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - vojenství - vojenské roty - budovy - chátrání - využití - prodeje - převody - 
přestavba - projekty – jednání 
 

242)  MOŠTĚK,  Mart in  
Tradici opevnění oživují muzea : předválečných bunkrů je na Znojemsku přes tři sta / Martin Moštěk. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 52 (3.2.2010), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - vojenství - vojenské - objekty - bunkry - opevnění - pěchotní sruby - správa - 
Technické muzeum v Brně (Brno, Česko) - využití - pevnostní - muzejnictví 
 
 
 

C írkev: 
 
 

243)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Kostely na Znojemsku kráčejí vstříc záchraně : kostely na Znojemsku dostanou na opravy dvanáct 
milionů / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 85 
(12.4.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - kostely - opravy - rekonstrukce - dotace 
 

244)  JM 
Tajná policie přepadla kláštery / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 17 (19.4.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - 1950 - církev - kláštery - přepadení - Státní bezpečnost (StB) - akce K 
- historie - vzpomínky 
 

245)  SK 
Šedesát let kněžství oslavili další jubilanti / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 18 (26.4.2010), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - osobnosti - faráři - Tichý, Ludvík - Konečný, Vladimír - Pascal, Josef - 
kněžství - 60. výročí 
 

246)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Noc kostelů bude na Znojemsku poprvé : zvony dvaceti kostelů na Znojemsku ohlásí dnes navečer 
začátek Noci kostelů / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 123 (28.5.2010), s. 3. 

dtto: 
PKN. Až v pátek uslyšíte vyzvánění kostelů. Znojemsko. 25.5.2010, roč. 20, č. 21, s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - kostely - akce - Noc kostelů 
 

247)  JM 
Noc kostelů proběhne i v modlitebně / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 21 (17.5.2010), s. 6, 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - kostely - akce - Noc kostelů - osobnosti - farářky - Špinarová, Jana - 
rozhovory 
 

248)  SMOLA,  Danie l  
Dušičkový víkend ucpe okolí hřbitovů / Daniel Smola, Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 251 (29.10.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - tradice - Dušičky - Památka zesnulých 
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249)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Advent na Znojemsku: koncerty i jarmarky : předvánoční čas se ponese ve znamení tradičních akcí / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 268 (19.11.2010), 
s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - svátky - advent - akce – programy 
 

250)  ZEMŘEL 
Zemřel mikulovský probošt Stanislav Krátký. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 10 (2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - osobnosti - kněží - proboštové - biskupové - Krátký, Stanislav - úmrtí 
 

251)  SPA 
Půlnoční mše zaplní kostely / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,        
č. 297 (23.12.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - kostely - půlnoční - mše - tradice 
 
 
 

Soc iá ln í  péče: 
 
 

252)  MOŠTĚK,  Mart in  
Koledovat bude na tisíc dobrovolníků / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 2 (4.1.2010), s. 3. 

dtto: 
TREK. Jubilejní Tříkrálová sbírka. Znojemsko. 22.12.2009, roč. 19, č. 51, s. 4. - dtto: BE. Tři králové 
přijdou i k Vám!. Znojemský týden. 28.12.2009, roč. 10, č. 1, s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - charita - dobročinné - akce - Tříkrálová sbírka - 10. ročník 
 

253)  SK 
Výchovné ústavy na Znojemsku / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 2 (4.1.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - mládež - výchovné - ústavy - Výchovný ústav mládeže Višňové - 
Výchovný ústav Moravský Krumlov - činnost 
 

254)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Ústavy budou mít napjatý rozpočet : letošní rozpočty sociálních ústavů na Znojemsku budou kopírovat 
loňský rok / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 27 
(2.2.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - ústavy sociální péče - rozpočty - nedostatečné - financování - 
šetření 
 

255)  JM 
Otevřeli pokladničky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 10, č. 4 (18.1.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - charita - dobročinné - akce - Tříkrálová sbírka - 10. ročník - 
výtěžek 
 

256)  RED 
Plánování sociálních služeb na Znojemsku: co se podařilo a na čem se pracuje / red. -- In: Znojemské 
listy. -- Roč. 19, č. 11 (3.6.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - domovy důchodců - azylové domy - domovy mládeže - sociální - 
služby - přehledy – plánování 
 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 36 - 

257)  BE 
Tři králové už pilují koledy / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 53 (27.12.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - charita - dobročinné - akce - Tříkrálová sbírka - 10. ročník 
 
 
 

Zdravotn ictv í :  
 
 

258)  JM 
Chřipka: Dominuje pandemický virus / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 2 (4.1.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - respirační onemocnění - chřipka - nemocnost - snížení 
 

259)  SPA 
Na Znojemsku je nejmíň lidí s chřipkou / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 40 (17.2.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - nemoci - chřipka - nízká - nemocnost 
 

260)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Počet nemocných encefalitidou klesá : nejvíce infikovaných klíšťat na Znojemsku je na Vranovsku / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 56 (8.3.2010),      
s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - zdravotnictví - infekční nemoci - klíšťová 
encefalitida - prevence - očkování - nemocní - pokles 
 

261)  MOŠTĚK,  Mart in  
Vodní záchranáři: potíže na Vranově : kraj finančně podpoří práci vodních záchranářů / Martin Moštěk. -
- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 14 (9.4.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - zdravotnictví - záchranáři - Vodní záchranná 
služba - finance - podpora - Krajský úřad Jihomoravského kraje - nezájem 
 

262)  SMOLA,  Vojtěch  
Záchranka z Vysočiny dorazí dvakrát rychleji : v nejzápadnějším cípu kraje bude zasahovat rychlá 
záchranná služba z Vysočiny / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 
č. 149 (28.6.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - rychlá záchranná služba - Jemnice - stanice rychlé záchranné 
služby - vybudování - Vranovsko - pokrytí 
 

263)  HRABCOVÁ,  Lucie  
Proplácení poplatků krajem? Zítra naposledy / Lucie Hrabcová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 150 (29.6.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - regulační - poplatky 
- proplácení - zrušení 
 

264)  MOŠTĚK,  Mart in  
Sanitky z Jemnice míří do Zajordání : sanitky z nového střediska začnou od čtvrtka jezdit i do 
Vratěnína či Uherčič / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 151 (30.6.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Uherčice (Znojmo, Česko) - Vratěnín (Znojmo, Česko) - Zajordání - 
zdravotnictví - rychlá záchranná služba - stanice rychlé záchranné služby - Jemnice - zprovoznění - 
Vranovsko - pokrytí 
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265)  LUKŠOVÁ,  Barbora  
Vranov má opět vodní záchranáře na přehradě : nad bezpečím plavců ve vodních nádržích v kraji bdí i 
letos vodní záchranáři / Barbora Lukšová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 
158 (10.7.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - Vranovská přehrada - zdravotnictví - vodní záchranáři - Vodní 
záchranná služba 
 

266)  RZT 
Sanitky přijedou na Uherčicko dřív / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 28 (7.7.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Uherčice - Vratěnín - Zajordání - zdravotnictví - rychlá záchranná služba - 
stanice rychlé záchranné služby - Jemnice - zprovoznění - Vranovsko - pokrytí 
 

267)  HRABCOVÁ,  Lucie  
Lékaři hrozí hromadnou výpovědí / Lucie Hrabcová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 218 (18.9.2010), s. 1, 5. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - platy - snižování - 
sestry - lékaři - demonstrace 
 

268)  SMOLA,  Danie l  
Z nemocnice i škol jedou protestovat / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 219 (20.9.2010), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - školství - státní - zaměstnanci - protesty - demonstrace - Praha 
- platy - zachování 
 

269)  SMOLA,  Danie l  
Ze Znojma jelo demonstrovat deset plných autobusů / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 221 (22.9.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - školství - státní - zaměstnanci - protesty - demonstrace - Praha 
- platy - zachování 
 

270)  KOPCZYKOVÁ 
Znojemští odboráři demonstrovali v Praze / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 40 (27.9.2010), s. 1. 

dtto: 
TREK. Podivná demonstrace učitelů za to, že jim zvýší platy. Znojemsko. 27.9.2010, roč. 20, č. 39,        
s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - školství - státní - zaměstnanci - protesty - demonstrace - Praha 
- platy - zachování 
 

271)  MOŠTĚK,  Mart in  
Pomoc Vranovsku jezdí z Jemnice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 263 (12.11.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - rychlá záchranná služba - stanice rychlé záchranné služby - 
Jemnice - zprovoznění - Vranovsko - pokrytí 
 
 
 

Hospodářstv í :  
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272)  SMOLA,  Danie l  
Znojemsko v krizi: 16% lidí nemá práci : na Znojemsku je v současné době přes šestnáct procent lidí bez 
práce / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 4 (6.1.2010),  
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - Úřad práce ve Znojmě - hospodářská 
krize 
 

273)  ČTVRTEČKOVÁ,  Helena 
Benzin v kraji zdraží ještě více / Helena Čtvrtečková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 4 (6.1.2010), s. 1, 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - pohonné - hmoty - benzin - ceny - nárůst 
 

274)  ŠEDÁ,  Aneta  
Jihomoravané bez práce: přes 10 % / Aneta Šedá : nezaměstnanost na jižní Moravě překonala v prosinci 
hranici deseti procent. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 9 (12.1.2010), 
s. 1. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Bez práce je přes devět tisíc lidí. Rovnost-Znojemský deník. 12.1.2010, roč. 21, č. 9,  
s. 3. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - prosinec 2009 
- Úřad práce ve Znojmě 
 

275)  ŠEDÁ,  Aneta  
Krachuji, hlásí čím dál více lidí v kraji : Krajský soud v Brně vloni schválil třikrát více osobních bankrotů 
než v roce 2008 / Aneta Šedá, Tereza Bartošíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 14 (18.1.2010), s. 1, 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - bankroty - osobní bankrot - nárůst - 
schválení - Krajský soud v Brně 
 

276)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
O práci pro chudé nemají lidé zájem : pracovat zhruba týden v měsíci by měli lidé pobírající dávky 
hmotné nouze od radnic na Znojemsku / SylvaPavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 19 (23.1.2010), s. 1, 4. 

dtto: 
ŠIP. Veřejná služba nezaměstnané moc netáhne. Znojemské listy. 28.1.2010, roč. 19, č. 2, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnaní - veřejně prospěšné práce - Správa nemovitostí 
města Znojma - Městská zeleň Znojmo - možnosti - nezájem - dávky hmotné nouze - snížení 
 

277)  JM 
Na každé volné místo vychází 65 zájemců / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 3 (11.1.2010), s. 1. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Bez práce 17%. Znojemsko. 19.1.2010, roč. 20, č. 3, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - leden 2010 - Úřad práce ve Znojmě 
 

278)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Mezi oceněnými Jan Kárník a Milena Kohoutková : nejlepší řezník, zelinář i hostimský skleník / Ľuba 
Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 4 (26.1.2010), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - firmy - podnikatelé - spotřebitelé - Sdružení českých 
spotřebitelů - ocenění 
 

279)  SMOLA,  Vojtěch  
Chybí práce a obce se vylidňují / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 40 (17.2.2010), s. 1, 3, Jižní Morava. 
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Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - obce - 
vylidňování - Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska 
 

280)  JM 
Na jedno volné místo připadne téměř 75 uchazečů o práci / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 8 (15.2.2010), s. 1. 

dtto: 
EIS. Rekordní nezaměstnanost. Znojemsko. 16.2.2010, roč. 20, č. 7, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - leden 2010 - Úřad práce ve Znojmě 
 

281)  ŠEDÁ,  Aneta  
Rekvalifikace v krizi: zájem je větší než nabídka / Aneta Šedá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 53 (4.2.2010), s. 2. 

dtto: 
SK. Možnosti vzdělávání nezaměstnaných. Znojemský týden. 8.3.2010, roč. 10, č. 11, s. 4. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - zaměstnanost - 
rekvalifikační - kurzy - zájem - nárůst - Úřad práce ve Znojmě 
 

282)  VACULOVÁ,  He lena 
Práci v kraji nemá každý devátý : nejhůř jsou na tom lidé ze Znojemska a Hodonínska / Helena Vaculová. 
-- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 57 (9.3.2010), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Nezaměstnanost 17,4 %: druhá nejhorší v zemi. Rovnost-Znojemský deník. 9.3.2010, 
roč. 21, č. 57, s. 3. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - únor 2010 - 
Úřad práce ve Znojmě 
 

283)  BARTOŠÍKOVÁ,  Tereza 
Benzin v kraji zdražuje. Někde stojí i 33 korun / Tereza Bartošíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 59 (11.3.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - pohonné - hmoty - benzin - ceny - nárůst 
 

284)  BARTOŠÍKOVÁ,  Tereza 
Pracovních míst stále přibývá. Navzdory krizi : nezaměstnanost v Jihomoravském kraji / Tereza 
Bartošíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 65 (18.3.2010), s. 2. 
Jihomoravský kraj (Česko) - Znojemsko - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - 
pracovní místa 
 

285)  SMOLA,  Danie l  
Nezaměstnanost: 2. místo v Česku : únorové číslo míry nezaměstnanosti je na Znojemsku historicky 
nejhorší od roku 1990 / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 10 
(12.3.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - únor 2010 - Úřad práce ve Znojmě 
 

286)  JM 
V regionu je bez práce 10 212 lidí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 12 (15.3.2010), s. 1, 4. 

dtto: 
SKOPAL, Ladislav. Sezonní práce nejsou všelékem na nezaměstnanost. Znojemský týden. 15.3.2010, roč. 
10, č. 12, s. 2. 
EIS. Bez práce 17, 4%!. Znojemsko. 16.3.2010, roč. 20, č. 11, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst - únor 2010 - Úřad práce ve Znojmě 
 
 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 40 - 

287)  MOŠTĚK,  Mart in  
Nezaměstnanost letos poprvé klesla : ke konci března bylo na Znojemsku bez práce 16,3 procenta lidí / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 84 (10.4.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - pokles - Úřad práce ve 
Znojmě - statistiky - březen 2010 
 

288)  FILÍPEK,  Micha l  
Odborníci čekají další zdražení benzinu v kraji / Michal Filípek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 105 (6.5.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojemsko - hospodářství - pohonné - hmoty - benzin - ceny - nárůst 
 

289)  SMOLA,  Danie l  
Nezaměstnanost klesla o 2,45 % : počet lidí bez práce klesl v dubnu na Znojemsku o dvě a půl procenta / 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 108 (11.5.2010), s. 1. 

dtto: 
EIS. Nezaměstnanost klesá, ale... Znojemsko. 18.5.2010, roč. 20, č. 20, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - duben 2010 - pokles - veřejně prospěšné 
práce - Úřad práce ve Znojmě 
 

290)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Letní brigády: místa už jsou téměř rozebraná : na jedno brigádnické místo se hlásí až deset zájemců / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 115 (19.5.2010),   
s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - studenti - prázdninové - brigády - možnosti - nedostatek 
 

291)  VSM 
Nemají práci, tak odcházejí. Ti zbylí volili komunisty / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 126 (1.6.2010), s. 3, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - hospodářství - nezaměstnanost - obyvatelstvo - vylidňování - práce 
- nedostatek 
 

292)  VYROUBALOVÁ,  Martina  
Lidí bez práce je v kraji míň. Zvlášť na Znojemsku / Martina Vyroubalová. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 133 (9.6.2010), s. 1, 3, Jižní Morava. 

dtto: 
ČECHOVÁ, Ludmila. Nezaměstnanost klesla na 9,8 %. Rovnost-Znojemský deník. 9.6.2010, roč. 21,        
č. 133, s. 1. 
MOŠTĚK, Martin. Nezaměstnanost v regionu klesla ke dvanácti procentům. Rovnost-Znojemský deník. 
9.6.2010, roč. 21, č. 133, s. 3. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - 
pokles - statistiky - květen 2010 - Úřad práce ve Znojmě 
 

293)  JM 
Šance pro nezaměstnané / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 22 (24.5.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nezaměstnaní - pracovní příležitosti - sezonní 
práce - Městská zeleň Znojmo 
 

294)  EIS 
Další pokles nezaměstnanosti / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 25(22.6.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - pokles - květen 2010 - Úřad práce ve Znojmě 
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295)  JM 
Nezaměstnaných je o třetinu méně. / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 30 (19.7.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - snížení - červen 2010 
- Úřad práce ve Znojmě 
 

296)  MOŠTĚK,  Mart in  
Nezaměstnaných ubylo, pokles končí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 184 (10.8.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - pokles - červenec 
2010 - Úřad práce ve Znojmě 
 

297)  EIS 
V Česku nezaměstnanost roste, na Znojemsku klesá / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 33 
(17.8.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - červenec 2010 - pokles - statistiky - Úřad 
práce ve Znojmě 
 

298)  EIS 
Nezaměstnanost stále klesá / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 37 (14.9.2010), s. 4. 
 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - srpen 2010 - pokles - 
Úřad práce ve Znojmě 
 

299)  EIS 
Od února nezaměstnanost klesá / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 42 (19.10.2010), s. 9. 

dtto: 
JM. Nezaměstnaných je nejméně. Znojemský týden. 25.10.2010, roč. 10, č. 44, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - pokles - září 2010 - 
Úřad práce ve Znojmě 
 

300)  MM 
Lidí bez práce mírně přibylo / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,      
č. 260 (9.11.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - nárůst - říjen 2010 - 
Úřad práce ve Znojmě 
 

301)  PET 
Nejvíce lidí bez práce přibylo na Znojemsku / pet. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 285 (9.12.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - nárůst - listopad 2010 
- Úřad práce ve Znojmě 
 

302)  JM 
Absolventi škol zatím marně hledají práci / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 47 (15.11.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - nárůst - listopad 2010 
- Úřad práce ve Znojmě 
 

303)  EIS 
Pokles nezaměstnanosti na Znojemsku skončil / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 46 (16.11.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - nárůst - říjen 2010 - 
statistiky - Úřad práce ve Znojmě 
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304)  JM 
Cenu Spokojený zákazník dostalo pět podnikatelů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 48 (22.11.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - firmy - podnikatelé - spotřebitelé - Sdružení českých 
spotřebitelů - ocenění 
 
 
 

Služby: 
 
 

305)  MOŠTĚK,  Mart in  
Hasiči 2009: nejvíc výjezdů za pět let : sedm set šedesát zásahů zaznamenali loni hasiči na Znojemsku / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 16 (20.1.2010),        
s. 1, 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - hasiči - výjezdy - zásahy - požáry - statistiky - 2009 
 

306)  ČTVRTEČKOVÁ,  Helena 
Nekuřácké restaurace jsou stále oblíbenější : nekuřáckých restaurací a kaváren na jižní Moravě 
neustále přibývá / Helena Čtvrtečková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 18 (22.1.2010), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - služby - nekuřácké - restaurace - kavárny - obliba - nárůst - 
propagace 
 

307)  MH 
Dobrovolní hasiči ze Znojemska obdrželi automobil a počítače / mh. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 4 (18.1.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - dobrovolní - hasiči - hasičské - sbory - finanční - podpora - 
Jihomoravský kraj (Česko) 
 

308)  JM 
Hasiči kontrolují rovné střechy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 6 (1.2.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - hasiči - střechy - kontroly - sníh - odstraňování 
 

309)  SMOLA,  Danie l  
Plovárny otevřou už tento víkend : správci plováren na Znojemsku už jsou připraveni otevřít bazény / 
Daniel Smola, Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 120 
(25.5.2010), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - plovárny - Městská plovárna Louka - Camp pláž - Vranovská přehrada, 
s. r. o. - Koupaliště Pohoda Únanov - Přírodní koupací biotop Bantice - Koupaliště Olbramovice - 
Autokemp Výr - sezona - novinky - zahájení 
 

310)  VACULOVÁ,  He lena 
Sezona na koupalištích začíná. Nesměle : letní sezona na koupalištích se zpozdila kvůli počasí asi o tři 
týdny / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 131 (7.6.2010),      
s. 1, 3, Jižní Morava. 

dtto: 
MCH. Znojemská plovárna hlásí: otevřeno. Rovnost-Znojemský deník. 5.6.2010, roč. 21, č. 130, s. 3. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - otevření - sezony - 
zahájení 
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311)  PERINGEROVÁ,  Gabr iela  
Většina koupališť v kraji už otevřela : venkovní bazény na jižní Moravě hlásí slušnou návštěvnost / 
Gabriela Peringerová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 134 
(10.6.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojemsko - služby - koupaliště - plovárny - otevření - sezony - zahájení 
 

312)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Fastfoody se Znojmu vyhýbají : z velkých řetězců poskytuje na Znojemsku rychlé občerstvení pouze 
společnost KFC / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 140 
(17.6.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - rychlá - občerstvení - fastfoody - bufety - přehledy 
 

313)  PRVNÍ 
První lanový park na Znojemsku otevřel dráhy zájemcům. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 8, č. 21 (28.5.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - zábavní - lanové - parky - otevření 
 

314)  RED 
Plánování sociálních služeb na Znojemsku: co se podařilo a na čem se pracuje / red. -- In: Znojemské 
listy. -- Roč. 19, č. 11 (3.6.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - domovy důchodců - azylové domy - domovy mládeže - sociální - 
služby - přehledy - plánování 
 

315)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Vedra konečně přitáhla lidi k vodě : konec školního roku provází letní počasí / Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 150 (29.6.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - přírodní koupaliště - otevření - návštěvnost - 
nárůst 
 

316)  HOSPŮDKA 
Hospůdka roku 2010 čtenářů Deníku. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,  
č. 151 (30.6.2010), s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - hospody - obliba - ankety - Hospůdka roku 2010 
 

317)  LUKŠOVÁ,  Barbora  
Svátky? Koupaliště nachystána / Barbora Lukšová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 153 (2.7.2010), s. 3, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - koupaliště - biokoupaliště - plovárny - přírodní koupaliště - otevření - 
sezony - zahájení 
 

318)  EISENBRUK,  Jiř í  
Adrenalin v korunách stromů / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 24 (15.6.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - zábavní - lanové - parky - Vranovská pláž - otevření 
 

319)  JM 
Plovárny: Nezvýšené vstupné i noční koupání / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 28 (7.7.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - otevření 
 

320)  VACULOVÁ,  He lena 
Třešňovice či meruňkovice je málo. Palírny hlásí bídný rok / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 173 (28.7.2010), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - palírny - pálenice - úroda - snížení - ovoce - nedostatek 
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321)  BE 
Kam za koupáním na Znojemsku a za kolik / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 29 (12.7.2010), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - koupaliště - přírodní koupaliště - plovárny - vstupné - přehledy 
 

322)  POSPÍŠILOVÁ,  Zuzana 
Pálenky bude málo, ale nepodraží / Zuzana Pospíšilová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 178 (3.8.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - palírny - pálenice - úroda - snížení - ovoce - nedostatek 
 

323)  MOŠTĚK,  Mart in  
Plovárny hlásí slibné léto / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 182 (7.8.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - návštěvnost - nárůst 
 

324)  RED 
Hospůdka roku: vyhrál Bermuda Pajzl / red. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 205 (3.9.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - hospody - obliba - ankety - Hospůdka roku 2010 - vítězové - Bermuda 
Pajzl 
 

325)  PÁLENÍK,  Ondřej  
Kempy a koupaliště: hostů letos zase ubylo / Ondřej Páleník, Žaneta Gregorová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 215 (15.9.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - služby - koupaliště - kempy - návštěvnost - pokles - 
statistiky 
 

326)  JM 
Prohřešky: Nedodržuje se míra u nápojů a váha u jídla / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - restaurace - bistra - stánky - penziony - závady - kontroly - Česká 
obchodní inspekce 
 

327)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Léto v kempech? Průměrná sezona / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 8, č. 37 (17.9.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - koupaliště - kempy - sezony - ukončení - návštěvnost - pokles 
 

328)  BE 
Pálenice letos zahálí, není co pálit / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 44 (25.10.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - palírny - pálenice - úroda - snížení - ovoce - nedostatek 
 

329)  CHAF 
Osudy českých prostitutek v pohraničí mapuje Rakušan / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 53 (27.12.2010), s. 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - Rakousko - služby - prostituce - mapování - česko-rakouské - příhraničí - König-
Hollerwöger, Rainer - rozhovory 
 
 
 

Obchod: 
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330)  SMOLA,  Vojtěch  
Na automaty dostanou dotace : jihomoravané začínají být nevěrní svému tradičnímu nápoji / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 31 (6.2.2010), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - obchod - prodejní automaty - mléko - chlazená kuřata - prodej - 
zavádění - Agrodružstvo Jevišovice 
 

331)  JM 
Zabavili padělky za pět a půl milionu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 29 (12.7.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - obchod - tržnice - padělky - odhalení - zabavení 
 
 
 

Vodn í  hospodářstv í :  
 
 

332)  SMOLA,  Vojtěch  
Upouštějí přehrady. Bojí se tání : vodohospodáři snižují hladiny přehrad, chtějí vytvořit prostor pro 
tající sníh / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 10 (13.1.2010),  
s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Povodí Moravy se chystá na tání sněhu. Právo. 14.1.2010, roč. 20, č. 11, s. 10. 
VHA. Přehrady se znovu upouštějí. Mladá fronta dnes. 19.1.2010, roč. 21, č. 15, s. 3, Jižní Morava. 
MM. Nad Vranovem je 90 milionů kubíků vody. Rovnost-Znojemský deník. 19.1.2010, roč. 21, č. 15, s. 3. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - sníh - tání - povodně - prevence - přehrady 
- upouštění - Vranovská přehrada 
 

333)  MOŠTĚK,  Mart in  
Ochrana před povodněmi vázne : velmi pomalu pokračuje příprava nových hrází a dalších opatření proti 
velké vodě na Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 17 (21.1.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
MM. Povodně: ochrana vázne. Znojemské noviny. 22.1.2010, roč. 8, č. 3, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - povodně - protipovodňová opatření - příprava - nedostatky 
 

334)  NOM 
Přehrady upouští vodu, chystají se na oblevu / nom. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 30 (5.2.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - sníh - tání - povodně - prevence - 
přehrady - upouštění - Vranovská přehrada 
 

335)  JM 
Nad Vranovskou přehradou je 88 milionů kubíků vody / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 5 (25.1.2010), s. 1. 

dtto: 
ŠIP. Znojmo pod sněhovou peřinou. Znojemské listy. 14.1.2010, roč. 19, č. 1, s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - sníh - tání - povodně - prevence - přehrady - upouštění - 
Vranovská přehrada 
 

336)  ŠIP 
Vranov reaguje na sníh dalším předpouštěním / red. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 2 (28.1.2010),  
s. 1. 
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dtto: 
MASK. Povodně zatím nehrozí. Zrcadlo. 29.1.2010, roč. 9, č. 2, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - sníh - tání - povodně - prevence - přehrady - Vranovská 
přehrada – upouštění 
 

337)  EISENBRUK,  Jiř í  
Přehrady se připravují na tání / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 5 (2.2.2010), s. 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - sníh - tání - povodně - prevence - přehrady - Vranovská 
přehrada - upouštění 
 

338)  VOJTEK,  Mi lan  
Strach z povodně odkryl dno Vranovské přehrady / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 20, č. 49 (27.2.2010), s. 5. 

dtto: 
VOKÁČ, Martin. "Letos vodu zvládneme". Mladá fronta dnes. 1.3.2010, roč. 21, č. 50, s. 4. 
EISENBRUK, Jiří. Vranovská přehrada je na povodně připravena. Znojemsko. 16.2.2010, roč. 20, č. 7,   
s. 1, 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - sníh - tání - povodně - prevence - přehrady - Vranovská 
přehrada – upouštění 
 

339)  VOJTEK,  Mi lan  
Povodí už nevypouští Vranovskou přehradu / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 
52 (3.3.2010), s. 10. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Hladina Dyje stoupla, Vranov se začal plnit. Rovnost-Znojemský deník. 3.3.2010, roč. 21, 
č. 52, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - Vranovská přehrada - protipovodňová opatření - 
odpouštění - zastavení - Povodí Moravy 
 

340)  JM 
Čističky sníží znečištění vody v šesti obcích / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - čističky odpadních vod - výstavba - opravy - rekonstrukce 
- dotace - žádosti - Operační program životní prostředí 
 

341)  VOJTEK,  Mi lan  
Česko a Rakousko řeky ohlídají společně / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20,     
č. 150 (29.6.2010), s. 10. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - povodně - protipovodňová opatření - přeshraniční - 
spolupráce - Dolní Rakousko - projekty 
 

342)  TAUŠOVÁ,  Zuzana 
Jihomoravské nádrže: nejstarší i nejspornější / Zuzana Taušová. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 159 (12.7.2010), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - přehrady - Znojemská přehrada - 
Vranovská přehrada - Jevišovická přehrada - Výrovická přehrada - historie 
 

343)  KLOS,  Miros lav  
Voda s cerfitikátem / Miroslav Klos. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 28 (13.7.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - Vodárenská a. s. - certifikace - certifikáty - 
ISO 9001 - udělení 
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344)  LIPOWSKÁ,  K lára  
Očekávali vylité řeky. Kvůli dešťům se upouštěla přehrada / Klára Lipowská. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 182 (7.8.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - přehrady - Vranovská přehrada - Znojemská přehrada - 
přívalové deště - prevence - voda - upouštění 
 

345)  ŠIP 
Rekonstrukce úpravny vody přinese lepší vodu / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 20 (7.10.2010), 
s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - úpravny vody - vodojemy - vodovodní řády -Pražská ul. - 
rekonstrukce - voda - kvalita - zvýšení 
 

346)  BE 
Kvalita pitné vody bude ve Znojmě lepší / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 42 (11.10.2010), s. 4. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Půl miliardy na vodovod. Znojemsko. 12.10.2010, roč. 20, č. 41, s. 8. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - úpravny vody - vodojemy - vodovodní řády - rekonstrukce - 
voda - kvalita - zvýšení 
 

347)  ČTK 
Voda podraží v průměru o 2,30 Kč / čtk, hcr. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 290 (15.12.2010), s. 3. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - vodné - stočné - ceny - navýšení 
 

348)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 52 (28.12.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - Vranovská přehrada - hráze - historie - současnost - 
fotografie 
 
 
 

Doprava: 
 
 

349)  SMOLA,  Danie l  
Vesnice se bojí invaze náklaďáků : vsi ležící na hlavních silnicích na Znojemsku se obávají nárůstu počtu 
projíždějících nákladních aut po změnách ve vybírání mýtného / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 3 (5.1.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - mýtné - změny - obce - nákladní - doprava - tranzit - nárůst 
 

350)  KONÍČEK,  Rostis lav  
Stavba obchvatu u Lechovic vázne / Rostislav Koníček. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 10 (13.1.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko)Znojemsko - doprava - silnice - Znojmo-Pohořelice - vytíženost - technický stav - 
obchvaty - Lechovice - rekonstrukce - odklad - důvody 
 

351)  MCH 
Letos zbývá vyměnit sedm tisíc řidičáků / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 11 (14.1.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - řidičské průkazy - povinné - výměny 
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352)  JM 
Smrtelné nehody: V prosinci byly tři / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 2 (4.1.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice I/53 - silnice smrti - smrtelné - dopravní - nehody - 
statistiky - prosinec 2009 
 

353)  SMOLA,  Vojtěch  
Děr v silnicích rekordně přibylo / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 38 (15.2.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - Znojmo-Brno - havarijní stav - opravy - 
nedostatečné - finance - Správa a údržba silnic 
 

354)  MOŠTĚK,  Mart in  
Silničáři solí méně. Kvůli dlouhé zimě : tisíce tun soli a písku navícspotřebují letos správci cest na 
Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 38 
(15.2.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - zimní údržba - sůl - písek - posyp - náklady - Správa 
a údržba silnic 
 

355)  SMOLA,  Vojtěch  
Úřady už straší povinná výměna řidičáků / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. 
-- Roč. 21, č. 40 (17.2.2010), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - doprava - řidičské průkazy - povinné - výměny 
 

356)  KRUHOVÉ 
Kruhové objezdy: výrazný pokles nehod : na kruhových objezdech, ve které se v posledních letech 
změnili některé nebezpečné křižovatky, se stalo minimum dopravních nehod. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 42 (19.2.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - kruhové objezdy - budování - dopravní nehody - pokles 
 

357)  MOŠTĚK,  Mart in  
IDS přinese více spojů, věří starostové : Znojemsko od července vstoupí do krajského systému veřejné 
dopravy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 45 
(23.2.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejná - hromadná - doprava - vlaky - autobusy - krajský systém veřejné 
dopravy - IDS - Integrovaný dopravní systém - spoje - změny - 2010 
 

358)  JM 
Zásoby soli a písku vystačí jen na tři a půl dne / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 8 (15.2.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - zimní údržba - sůl - písek - posyp - náklady - Správa 
a údržba silnic 
 

359)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Z Jaroslavic do Rakouska nově : dvacet let po revoluci se Jaroslavičtí dočkají nové silnice k hranicím s 
Rakouskem / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 54 
(5.3.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - silnice - výpadovky - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - Rakousko - opravy 
 

360)  SMOLA,  Vojtěch  
Cestování s jednou jízdenkou / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 
č. 59 (11.3.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejná - hromadná - doprava - vlaky - autobusy - krajský systém veřejné 
dopravy - IDS - Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje - spoje - změny - 2010 
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361)  KACETL,  Jiř í  
Ze Znojma vlakem do Brna za hodinu. Iluze, nebo reálná vize? / Jiří Kacetl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, 
č. 9 (2.3.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - železniční - doprava - tratě - Znojmo-Brno - modernizace - budoucnost 
 

362)  SMOLA,  Danie l  
Nečekaná nadílka: havárie a zranění : sedm dopravních nehod a zranění malé holčičky má na svědomí 
včerejší nečekaná sněhová nadílka / Daniel Smola, Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 60 (12.3.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - sníh - dopravní - nehody - policie - šetření 
 

363)  JEŘÁBEK,  Petr  
Polovina silnic je zničená. Na opravu chybí peníze / Petr Jeřábek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 62 (15.3.2010), s. 2. 

dtto: 
JM. Stav silnic: Je kritický na devíti místech. Znojemský týden. 8.3.2010, roč. 10, č. 11, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - špatné - stavy - opravy - rekonstrukce - finance - 
nedostatek 
 

364)  SMOLA,  Danie l  
Vratěnín a cíp Vranovska: My z konce světa : stav některých silnic v regionu je po zimě katastrofální / 
Daniel Smola, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 79 
(3.4.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko (Česko) - silniční - doprava - silnice - špatné - stavy - opravy - 
Správa a údržba silnic - jednání 
 

365)  GHANEM, Jakub 
Znojmo možná s Prahou spojí vlak, dopravní síť se rozšíří na Vysočinu / Jakub Ghanem, Michaela Šímová. 
-- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 82 (8.4.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - železniční - doprava - vlaky - spoje - Znojmo-Praha - 
integrovaný dopravní systém - jednání 
 

366)  ČTK 
Opravy mostů potrvají několik měsíců / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 
85 (12.4.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - mosty - opravy - rekonstrukce 
 

367)  TREK 
Vládní miliony na opravy silnic: Kolik dostane Znojemsko, není známo / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, 
č. 12 (23.3.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - opravy - rekonstrukce - dotace - rozdělování 
 

368)  EIS 
Například Popičák pojede levněji / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 13 (30.3.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejná - hromadná - doprava - vlaky - autobusy - krajský systém veřejné 
dopravy - IDS - Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje - spoje - změny - 2010 
 

369)  VACULOVÁ,  He lena 
Obchvaty se odkládají. Chybějí peníze : obyvatele Znojma budou o něco déle trápit kamiony, Lechovice 
tisíce aut projíždějící vesnicí... / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 88 (15.4.2010), s. 1, 5, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Obchvaty Znojma a Lechovic se nehnou. Rovnost-Znojemský deník. 16.4.2010, roč. 21,  
č. 89, s. 3. 
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Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - budování - odklad - financování - 
problémy 
 

370)  ČTK 
Obchvat Znojma se kvůli žalobě opět zdrží / čtk. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 
č. 92 (20.4.2010), s. 8. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - budování - odklad - žaloby 
- Sdružení Obchvat 
 

371)  FIALOVÁ,  Barbora 
Města staví cesty pro cyklisty. Některá jen váhají: Jak? : města vycházejí cyklistům vstříc různě / 
Barbora Fialová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 95 (23.4.2010), s. 1,2,3, 
Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - doprava - cyklistika - cyklostezky - rozšiřování - dotace - 
Jihomoravský kraj (Česko) 
 

372)  BE 
Elektrifikace železnic na Znojemsku pokračovat zatím nebude / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 4. 
Znojemsko - železniční - doprava - tratě - elektrifikace - modernizace - finance - nedostatky 
 

373)  JEŘÁBEK,  Petr  
Poškozené silnice? Ty nejhorší opraví v květnu : přehled chystaných oprav silnic na jižní Moravě / Petr 
Jeřábek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 100 (29.4.2010), s. 5. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - devastace -opravy 
 

374)  KOMŮRKA,  Zdeněk 
S výrazným zlepšením silnic nelze letos počítat / Zdeněk Komůrka. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 16 
(20.4.2010), s. 2. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Cesty na Znojemsku potřebují tři miliardy korun. Znojemsko. 20.4.2010, roč. 20,      
č. 16, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - silnice - údržba - opravy - rekonstrukce - finance - rozdělování 
 

375)  SMOLA,  Danie l  
Sdružení Obchvat uspělo u soudu : krajský soud v Brně se bude muset znovu zabývat námitkami 
znojemského sdružení Obchvat / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, 
č. 16 (23.4.2010), s. 1. 

dtto: 
JM. Nejvyšší soud v Brně dal za pravdu sdružení Obchvat. Znojemský týden. 26.4.2010, roč. 10, č. 18,   
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - budování - výstavba - žaloby - Sdružení Obchvat 
- Krajský soud v Brně 
 

376)  TREK 
Nejvyšší soud dal za pravdu odpůrcům obchvatu / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 17 (27.4.2010),  
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - budování - výstavba - žaloby - Sdružení Obchvat 
- Krajský soud v Brně 
 

377)  KOMŮRKA,  Zdeněk 
Dopravní infrastruktura / Zdeněk Komůrka. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 18 (4.5.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - silnice - Znojmo-Pohořelice - vytíženost - technický stav - obchvaty - 
Lechovice - rekonstrukce - odklad 
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378)  MOŠTĚK,  Mart in  
Na opravy silnic chybí 10 milionů : jen dvě třetiny peněz pouze na nejnutnější opravy silnic mají letos 
silničáři na Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č.133 (9.6.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - opravy - rekonstrukce - finance - nedostatek 
 

379)  MOŠTĚK,  Mart in  
Soud vzal obchvatu územní rozhodnutí : Krajský soud zrušil základní povolení pro první stavbu obchvatu 
Znojma / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 135 
(11.6.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - budování - výstavba - povolení - zrušení - Krajský 
soud v Brně 
 

380)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Bič na kamiony: váha na silnici I/38 : zástupci Znojma jednali s ministrem dopravy o zklidnění dopravy ve 
Znojmě. Na silnici z Jihlavy do Znojma možná bude stacionární váha / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 136 (12.6.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - přetížení - jednání - Městský úřad Znojmo - Ministerstvo 
dopravy - řešení - možnosti 
 

381)  JM 
Integrovaná doprava: Revoluce na Znojemsku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 25 (14.6.2010), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejná - hromadná - doprava - vlaky - autobusy - krajský systém veřejné 
dopravy - IDS - Integrovaný dopravní systém - spoje - změny - 2010 
 

382)  JM 
Obchvat nemá platné územní rozhodnutí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 25 (14.6.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - budování - výstavba - územní - rozhodnutí - 
zrušení - Krajský soud v Brně 
 

383)  SMOLA,  Vojtěch  
Veřejnou dopravu na Znojemsku čeká radikální změna : přesně za týden si obyvatelé Znojemska budou 
muset zvykat na zcela jiné cestování hromadnou dopravou / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 146 (24.6.2010), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Znojemsko v IDS: už příští týden. Rovnost-Znojemský deník. 24.6.2010, roč. 21.       
č. 146, s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hromadná - doprava - integrovaný dopravní systém - připojení - IDS JMK - 
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 
 

384)  TROJAN, Jan 
Propojená doprava v celém Jihomoravském kraji / Jan Trojan. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
20, č. 149 (28.6.2010), s. 15. 
Jihomoravský kraj (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - doprava - integrovaný dopravní systém - propojení 
- IDS JMK - Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 
 

385)  VSM 
Znojmo: Od vlaku k autobusu už jen s jednou jízdenkou / vsm, liw. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 152 (1.7.2010), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin; PAVLAČKOVÁ, Sylva. Znojemsko je ode dneška v IDS. Rovnost-Znojemský deník. 
1.7.2010, roč. 21, č. 152, s. 3. 
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Znojmo-oblast (Česko) - doprava - integrovaný dopravní systém - propojení - IDS JMK - Integrovaný 
dopravní systém Jihomoravského kraje 
 

386)  MM 
Znojemsko vstoupilo do IDS, bez komplikací / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 153 (2.7.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - Integrovaný dopravní systém - propojení - IDS JMK - Integrovaný 
dopravní systém Jihomoravského kraje 
 

387)  EISENBRUK,  Jiř í  
Na startu IDS bude jízdenka zdarma / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 24 (15.6.2010),  
s. 2. 

dtto: 
BLAŽÍČEK, Jan. Znojemsko se připojuje k IDS. Znojemské listy. 17.6.2010, roč. 19, č. 12, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - Integrovaný dopravní systém - propojení - IDS JMK - Integrovaný 
dopravní systém Jihomoravského kraje 
 

388)  EIS 
Nový průtah pro Moravský Krumlov a Vranov / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 24 (15.6.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - silnice - průtahy - rekonstrukce - dotace - EU - Regionální operační 
program - regenerace venkovských sídel 
 

389)  JM 
Cestování na předplatné vyjde levněji / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 26 (21.6.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - Integrovaný dopravní systém - propojení - IDS JMK - Integrovaný 
dopravní systém Jihomoravského kraje - Havlík, Květoslav - rozhovory 
 

390)  BROŽ, Jan 
Linkový autobus spojil Moravu s lázněmi v Laa / Jan Brož. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. 
-- Roč. 21, č. 170 (24.7.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - autobusy - přímé - spoje - Brno-Laa an der Thaya - mezinárodní - 
linky 
 

391)  DAK 
Kordis dolaďuje jízdní řády na Znojemsku / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 175 (30.7.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - železniční - autobusová - doprava - IDS JMK - jízdní řády - změny - zveřejnění 
- Kordis 
 

392)  SMOLA,  Vojtěch  
Problém IDS na Znojemsku: kolona v Brně : po měsíci a půl fungování integrovaného dopravního systému 
na Znojemsku se jako největší zádrhel ukázala oprava výpadovky / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 191 (18.8.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - IDS - Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje - zavedení 
- fungování - problémy 
 

393)  MOŠTĚK,  Mart in  
Bárta potěšil Brno, Znojmo ne / Martin Moštěk, Petr Jeřábek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 194 (21.8.2010), s. 1. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - doprava - silnice - obchvaty - výstavba - rekonstrukce - 
ministr dopravy - Bárta, Vít - návštěvy 
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394)  SMOLA,  Danie l  
Loď pro Vranov nemá povolení : za asistence policie projel včera Znojemskem konvoj vezoucí                
na Vranovskou přehradu starý maďarský hydrobus / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 203 (1.9.2010), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - lodě - hydrobusy - Vranovská přehrada - přeprava - povolení - Povodí 
Moravy - Odbor životního prostředí MěÚ Znojmo - zakročení 
 

395)  SMOLA,  Danie l  
Maďarský hydrobus zůstává zatím v Lesné / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 204 (2.9.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - lodní - doprava - lodě - hydrobusy - Vranovská přehrada - přeprava - povolení - 
Povodí Moravy - Odbor životního prostředí MěÚ Znojmo - zakročení 
 

396)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Hydrobus z Maďarska stále stojí v Lesné. kdy půjde na vodu, se neví / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 208 (7.9.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - lodě - hydrobusy - Vranovská přehrada - přeprava - povolení - Povodí 
Moravy - Odbor životního prostředí MěÚ Znojmo – zákaz 
 

397)  SMOLA,  Vojtěch  
Stará loď z Balatonu je na suchu. Nemá povolení vyplout na Vranově / Vojtěch Smola. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č.214 (14.9.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - lodě - hydrobusy - Vranovská přehrada - přeprava - povolení - Povodí 
Moravy - Odbor životního prostředí MěÚ Znojmo - zákaz 
 

398)  SMOLA,  Danie l  
Na Znojemsku stojí loď, tank i letadla : dopravní prostředky, které by ve svém běžném prostředí 
působily přirozeně, vypadají jinde poněkud bizarně / Daniel Smola, Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 220 (21.9.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - dopravní - prostředky - lodě - letadla - tanky - netradiční - parkování 
 

399)  JM 
Loď Dyje kotví v Lesné / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 37 (6.9.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Lesná (Znojmo, Česko) - lodní - doprava - lodě - hydrobusy - Vranovská 
přehrada - přeprava - povolení - Povodí Moravy - Odbor životního prostředí MěÚ Znojmo - zakročení 
 

400)  KONÍČEK,  Rostis lav  
140 let železnice na Znojemsku / Rostislav Koníček. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 38 (13.9.2010), s. 6. 
Znojmo-oblast (Česko) - železniční - doprava - železnice - 140. výročí - založení - vznik - výstavy - 
Minoritský klášter 
 

401)  SPA 
Tisíce řidičů si musí vyměnit průkaz / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 235 (9.10.2010), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Řidičák si musí vyměnit ještě čtyři tisíce lidí. Znojemské listy. 23.9.2010, roč. 19, č. 19, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - řidičské průkazy - povinné - výměny 
 

402)  VOJTEK,  Mi lan  
Majitel lodi je přesvědčen, že plavbám brání konkurence / Milan Vojtek. --In: Právo. -- ISSN 1211-2119. 
-- Roč. 20, č. 239 (14.10.2010), s. 10. 
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dtto: 
ŠÁLEK, Václav. Hydrobus z Balatonu má jezdit na Vranově. Rovnost-Znojemský deník. 14.10.2010, roč. 
21, č. 239, s. 17. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - lodní - doprava - flotila - posílení - 
konkurence - Lodní doprava Vranov, s.r.o. - komplikace - lodě - parkování - Lesná (Znojmo, Česko) 
 

403)  DAK 
Hydrobus podnikatele Balíka je stále na parkovišti v Lesné / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 240 (15.10.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Lesná (Znojmo, Česko) - lodní - doprava - lodě - hydrobusy - Vranovská 
přehrada - přeprava - povolení - Povodí Moravy - Odbor životního prostředí MěÚ Znojmo - zakročení 
 

404)  ŠIROKÝ,  Jiř í  
140 let železnice Znojmo - Hrušovany - Střelice / Jiří Široký. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 18 
(24.9.2010), s. 10. 
Znojmo-oblast (Česko) - železniční - doprava - železnice - železniční - tratě - Znojmo-Hrušovany nad 
Jevišovkou-Střelice - 140. výročí - založení 
 

405)  SMOLA,  Danie l  
Na Znojemsku kotví loď, stojí tu tank i letadla / Daniel Smola, Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 38 (24.9.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - dopravní - prostředky - umístění - využití 
 

406)  ZVĚŘINOVÁ,  A lena 
Stát navrhl zrušit prvních sedm tratí : regionální železnice nejsou rentabilní / Alena Zvěřinová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 243 (19.10.2010), s. 15. 
Česká republika - Znojmo-oblast (Česko) - železniční - doprava - tratě - Hevlín-Hrušovany n/Jev. - 
nerentabilita - zrušení - návrhy 
 

407)  MOŠTĚK,  Mart in  
Průtahy opraví silničáři na jaře / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 246 (22.10.2010), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - silnice - průtahy - rekonstrukce - odložení - protahování 
 

408)  DAK 
Řidičák si musí vyměnit ještě tisíce / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 251 (29.10.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - řidičské průkazy - povinné - výměny 
 

409)  SMOLA,  Vojtěch  
Udělali chybu. A tak se silnice opraví až v létě : oblíbené místo turistů Vranovsko bude v létě rozkopané 
/ Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 254 (2.11.2010), s. 2, Jižní 
Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranov nad Dyjí (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - doprava - silnice - opravy 
- průtahy - zpoždění - sezona 2011 - komplikace 
 

410)  MOŠTĚK,  Mart in  
Silničáři navrhli pět oprav za 400 milionů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 265 (15.11.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - rekonstrukce - opravy - dotace - posouzení - 
Evropská unie 
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411)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Pohotovost: města čeká úklid sněhu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 273 (25.11.2010), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - údržba - sníh - úklid - přípravy - pohotovost 
 

412)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Tisícům lidí končí řidičský průkaz / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 278 (1.12.2010), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - řidičské průkazy - povinné - výměny 
 

413)  JM 
Na sníh mají zásoby soli a písku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 46 (8.11.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - zimní údržba - sůl - písek - posyp - Správa a údržba 
silnic 
 

414)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Region zasypal sníh, bouralo se : vytrvalé celodenní svěžení zkomplikovalo život lidem zejména na 
Vranovsku / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 281 
(4.12.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - počasí - sněžení – komplikace 
 

415)  TAUŠOVÁ,  Zuzana 
Na opravy silnic půjde téměř miliarda. Díky dotacím unie / Zuzana Taušová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 286 (10.12.2010), s. 5. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - doprava - silnice - opravy - dotace - Evropská unie 
 

416)  SMOLA,  Vojtěch  
Silničáři záplatují děravé silnici. Ale jen provizorně / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 290 (15.12.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - povrchy - opravy - 
rekonstrukce 
 

417)  EIS 
Silniční stavby na Znojemsku / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 46 (16.11.2010), s. 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - silnice - opravy - rekonstrukce - Regionální operační program - 
dotace - Evropská unie 
 

418)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Silnice u Lechovic připomíná slalom : zničený asfaltový povrch a špatný stav silnice mezi Znojmem a 
Brnem trápí řidiče / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 295 (21.12.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Lechovice - doprava - silnice - povrch - výtluky - rizika 
 

419)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
3333 na značce? Jen náhoda : prominentní registrační značky dráždí lidi / Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 299 (28.12.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - registrační - značky - přidělování - Městský úřad Znojmo - odbor 
dopravy - systém 
 

420)  SMO 
Kvůli přívalům sněhu kolabovala doprava / smo, spa. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
8, č. 48 (3.12.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - počasí - sněžení - komplikace 
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421)  JM 
Sníh opět překvapil / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 50 (6.12.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - počasí - sníh - kalamity 
 

422)  JM 
Kraj dal peníze na opravu silnic / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 51 (13.12.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - mosty - opravy - rekonstrukce - finance - Regionální 
operační program NUTS II Jihovýchod - zařazení 
 

423)  KACETL,  Jiř í  
Znojemsko má jednu z nejzanedbanějších železničních sítí / Jiří Kacetl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20,   
č. 50 (14.12.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - železniční - doprava - tratě - železnice - modernizace 
 
 
 

Byd len í :  
 
 

424)  JM 
Na nájemném dluží téměř osm milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 3 (11.1.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - bydlení - městské - byty - nájemné - neplatiči - dluhy - zvýšení - statistiky 
 

425)  MOŠTĚK,  Mart in  
Krize přibrzdila růst nájmů : kvůli dopadům krize radnice na Znojemsku ani letos nezvedají nájmy v 
bytech a nebytových prostorách / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 24 (29.1.2010), s. 1. 

dtto: 
JM. Nájemné se nezvedá kvůli krizi nebo volbám. Znojemský týden. 18.1.2010, roč. 10, č. 4, s. 1. 
JM. Kvůli krizi je nájem v obchodech levnější. Znojemský týden. 18.1.2010, roč. 10, č. 4, s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - bydlení - městské - byty - nebytové - prostory - nájmy - stagnace - 2010 - 
Správa nemovitostí města Znojma 
 

426)  SMOLA,  Danie l  
Obce i města se zbavují bytů : Moravský Krumlov a Hevlín se právě nyní zbavují svých obecních bytů / 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 30 (5.2.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - bydlení - obecní byty - městské byty - prodej - ceny - jednání 
 

427)  ČTVRTEČKOVÁ,  Helena 
Jihomoravská sídliště už spolykala miliardy / Helena Čtvrtečková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 35 (11.2.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - bydlení - sídliště - městské byty - modernizace - dotace 
- Státní fond rozvoje bydlení 
 

428)  VSM 
Kvůli krizi nezvýší Znojmo cenu za nebytové prostory / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 53 (4.3.2010), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
JM. Obchodníci mají nižší nájem. Znojemský týden. 8.3.2010, roč. 10, č. 11, s. 3. 
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ŠIP. Nájemné za nebytové prostory bude i nadále se slevou. Znojemské listy. 11.3.2010, roč. 19, č. 5,    
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - bydlení - městské - byty - nebytové - prostory - nájmy - stagnace - 2010 - 
Správa nemovitostí města Znojma 
 

429)  JEŘÁBEK,  Petr  
Hypoteční krize končí. Půjčky i byty se zdraží / Petr Jeřábek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 290 (15.12.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - bydlení - byty - ceny - snížení - statistiky - 2010 
 
 
 

Rozvoj: 
 
 

430)  SMOLA,  Danie l  
Rozvoj kraje: silnice i Mucha / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 37 (13.2.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - rozvoj - koncepce - projekty - Program rozvoje Jihomoravského kraje - 
obyvatelé - připomínky 
 

431)  SK 
Ekoinfocentra na Znojemsku jsou v plném rozvoji / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 7 (8.2.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - ekoinfocentra - ekoporadenství - Správa Národního parku 
Podyjí - rozvoj - činnost 
 

432)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Ekorady pro každého / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 14 (6.4.2010), s. 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - ekoinfocentra - ekoporadenství - Správa Národního parku 
Podyjí - rozvoj - činnost 
 

433)  EIS 
W3 se úspěšně rozbíhá / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 24 (15.6.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - rakousko-české - rozvoj - česko-rakouské - obce - spolupráce - projekty - 
internetové - portály - Region W3 
 

434)  KOZLANSKÁ,  Petra  
Cestu k penězům z Unie teď vláda nečekaně ztížila : stát zrušil příspěvek, kterým doplácel evropskou 
dotaci na regionální projekty / Petra Kozlanská. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 
č. 196 (24.8.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko)Znojemsko - rozvoj - regionální - projekty - financování - dotace - 
Evropská unie - státní příspěvky - zrušení 
 

435)  MOŠTĚK,  Mart in  
Politici se přou, silničáři mají stop / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 197 (25.8.2010), s. 1, 2. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko)Znojemsko - rozvoj - regionální - projekty - financování - dotace - 
Evropská unie - státní příspěvky - zrušení - silnice - opravy - zastavení 
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436)  VACULOVÁ,  He lena 
Ve hře jsou stamiliony na chystané opravy : zažehná stát obavy krajů, že přijdou o stamiliony na opravy 
silnic či památek? / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 222 
(23.9.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko)Znojemsko - rozvoj - projekty - financování - dotace EU - státní - 
spolufinancování - jednání 
 
 
 

Stavebn ic tv í :  
 
 

437)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Města stěží hledají stavební parcely : Znojmo čeká na investora, obce shání peníze na stavbu sítí / 
Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 47 (25.2.2010),  
s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - stavebnictví - stavební - parcely - nedostatek - poptávka - nárůst 
 

438)  SMOLA,  Vojtěch  
Nová komise určí, jak v Podyjí stavět : o opravách domů v ochranném pásmu Národního parku Podyjí už 
nebudou rozhodovat jen pracovníci správy parku / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 71 (25.3.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - stavebnictví - Národní park Podyjí (Česko) - ochranné pásmo - 
obce - výstavba - Svazek obcí Národního parku Podyjí - Správa Národního parku Podyjí - jednání - 
architekti - stavby – posuzování 
 

439)  VACULOVÁ,  He lena 
Zásilka peněz z Evropy drhne. A radnicím se vrší pokuty : některé obce a firmy v kraji marně čekají na 
přiklepnuté miliony z Evropské unie / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 74 (29.3.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - stavebnictví - projekty - zahájení - finance - dotace - 
Evropská unie - zdržení - firmy - penále - úroky 
 

440)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Stavby v NP Podyjí posoudí architekti : komisi, která bude posuzovat sporné stavby na území národního 
parku a ochranného pásma, představila správa chráněného území / Monika Choděrová, Daniel Smola. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 74 (29.3.2010), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - stavebnictví - Národní park Podyjí (Česko) - ochranné pásmo - 
obce - výstavba - Svazek obcí Národního parku Podyjí - Správa Národního parku Podyjí - jednání - 
architekti - stavby - posuzování 
 

441)  SMOLA,  Danie l  
Jak stavět v Podyjí poradí leták : Správa národního parku Podyjí vydala první z řady brožur, které mají 
majitelům nemovitostí v okolí chráněného území poradit, jak postupovat při rekonstrukci i stavbě / 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 89 (16.4.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) - stavebnictví - ochranné pásmo - 
nemovitosti - opravy - výstavba - Správa Národního parku Podyjí - pokyny - informační materiály 
 

442)  JM 
Architekti budou jednat o Havraníkách i fotovoltaice v Podyjí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 4. 
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Znojemsko - Podyjí (Česko) - stavebnictví - Národní park Podyjí (Česko) - ochranné pásmo - obce - 
výstavba - Svazek obcí Národního parku Podyjí - Správa Národního parku Podyjí - jednání - architekti - 
stavby - posuzování 
 

443)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 41 (12.10.2010), s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - Bítovsko-oblast (Znojmo, Česko) - stavebnictví - mosty - Bítovský most - 
výstavba - historie - současnost - fotografie 
 

444)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Stavby roku: domov důchodců i silnice : stovky milionů korun prostaví v příštím roce na Znojemsku 
města, obce, silničáři, ale i soukromé společnosti / Sylva Pavlačková, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 300 (29.12.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - stavebnictví - plánované - stavby - 2011 
 
 
 

Průmys l :  
 
 

445)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Vinař zprovozní mlýn v Retzu / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 12 (15.1.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Retz (Rakousko) - průmysl - vinařství - osobnosti - vinaři - Bergmann, Helmut - 
Regiontour 2010 - prezentace 
 

446)  SMOLA,  Danie l  
Salon vín: sedm vzorků ze Znojemska : sedm vín ze Znojemska z celkem stovky oceněných může letos 
zdobit zlatá etiketa s logem Salonu vín / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 17 (21.1.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Valtice (Česko) - průmysl - vinařství - Salon vín České republiky Valtice -       
10. ročník - Znovín Znojmo, a. s. - Vinné sklepy Lechovice - Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice - Vinařství 
rodiny Nápravovy Nový Šaldorf - vína - ocenění 
 

447)  RED 
Na Salonu vín uspěli čtyři vinaři z regionu / red. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 5 (25.1.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - Valtice (Česko) - průmysl - vinařství - Salon vín České republiky Valtice -       
10. ročník - vína - ocenění 
 

448)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Sever Znojemska: až deset větrníků : deset větrných elektráren chtějí u Dukovan a na 
Moravskokrumlovsku postavit společnost ČEZ a soukromý podnikatel / Dalibor Krutiš, Hana Jakubcová. -
- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 39 (16.2.2010), s. 1. 
Znojemsko-oblast (Česko) - Moravskokrumlovsko (Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - 
výstavba - ČEZ, a. s. - Pokorný, Aleš 
 

449)  WEHLE,  Tomáš 
100 nejlepších vín / Tomáš Wehle. -- In: in-magazín Hospodářských novin. -- Roč. 9, č. 7 (17.2.2010),     
s. 8-23. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - víno -kvalita - hodnocení - Salon vín 
České republiky Valtice 
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450)  TROJAN, Jan 
Vinaři hodnotili novým systémem : absolutní šampióni: Svatovavřinecké, ročník 2006 od Jaromíra 
Stejskala z Brna a Sauvignon, ročník 2009 od Jana Pallase ze Želešic / Jan Trojan. -- In: Právo. -- 
ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 44 (22.2.2010), s. 13. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - vína - hodnocení - VOC - šampioni - 
Sauvignon - Pallas, Jan - Želešice 
 

451)  VACULOVÁ,  He lena 
Jižní Morava je solární liga / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 
č. 49 (27.2.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energie - solární - fotovoltaické - elektrárny - výstavba - obce - zisky 
 

452)  MOŠTĚK,  Mart in  
Peníze za atom: nejdříve po volbách : obce kolem dukovanské elektrárny měly na dosah miliony / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 53 (4.2.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energetika - elektrárny - Jaderná elektrárna Dukovany - 
Energoregion 2020 - obce - příspěvky - zákony - Atomový zákon - novelizace 
 

453)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Stovky fotovoltaik mají stopstav : desítky velkých a stovky menších fotovoltaických elektráren nemůže 
na Znojemsku aktuálně  nikdo postavit / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 55 (6.3.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - fotovoltaické elektrárny - výstavba - stop stav 
 

454)  SK 
Výstavbám větrných elektráren neodzvonilo, avšak sítě jsou přetížené / sk. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 10 (1.3.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - výstavba - pozastavení - sítě - 
přetížení - Společnost ČEZ 
 

455)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo obcím: už žádné větrné elektrárny! : znojemské zastupitelstvo odmítlo stavby větrných 
elektráren v regionu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 80 (6.4.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energie - větrné - elektrárny - výstavba - zamítnutí - zastupitelé - 
usnesení 
 

456)  TOF 
Vinné sklepy na Znojemsku otevřou dokořán / tof. -- In: Listy jižní Moravy. -- Roč. 3, č. 4 (2010), s. 1, 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - vinné - sklepy - otevření - festivaly - Festival otevřených 
sklepů - 4. ročník 
 

457)  SMOLA,  Vojtěch  
Vína s oficiálním puncem kvality chtějí další vinaři : je to přesně rok, co někteří vinaři ze Znojemska 
získali jako historicky první v zemi právo používat na svých nejlepších lahvích punc kvality známý z 
etiket francouzských, španělských či italských vín / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 84 (10.4.2010), s. 1, 4, Jižní Morava. 

dtto: 
SMO. Označení VOC mohou používat další vína. Rovnost-Znojemský deník. 10.4.2010, roč. 10, č. 84, s. 3. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - vína - kvalita - Vína Originální 
Certifikace Znojmo - VOC - vinaři - zájem 
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458)  KOZELKA,  Petr  
Vinaři na Znojemsku otevřeli sklepy : degustace vína s konkrétním vinařem a přímo v jeho sklepě je 
jednou z věcí, která návštěvníky nesmírně přitahuje / Petr Kozelka. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 20, č. 91 (19.4.2010), s. 14. 

dtto: 
PRAK, Václav. Tři desítky vinařů otevřely sklepy na Znojemsku. Mladá fronta dnes. 19.4.2010, roč. 21.   
č. 91, s. 4, Jižní Morava. 
CHODĚROVÁ, Monika. O víkendu se otevřou sklepy i památky. Rovnost-Znojemský deník. 17.4.2010, roč. 
21, č. 90, s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - vinné sklepy - otevření - Festival otevřených sklepů -       
2. ročník 

 
459)  JM 
Ne pro větrníky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
KACETL, Jiří. Zastupitelstvo Znojma řeklo větrníkům v okolí kategorické Ne!. Znojemsko. 13.4.2010, 
roč. 20, č. 15, s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - Chvalovice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - 
výstavba - protesty - občanská sdružení - Okrašlovací spolek - Občané za Znojmo 
 

460)  MOŠTĚK,  Mart in  
Festival otevře znojemské sklepy : svoji druhou sezonu zahájí o víkendu na Znojemsku Festival 
otevřených sklepů / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 15 
(16.4.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - vinné sklepy - otevření - Festival otevřených sklepů - 2. 
ročník 
 

461)  SMOLA,  Danie l  
Vinařům klesly zisky, prodali méně vína : až o pětinu klesly vloni vinařům zisky i objemy prodaného vína / 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 104 (5.5.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - víno - prodej - pokles - příčiny - Znovín Znojmo, a. s. - 
Modré sklepy Nový Šaldorf 
 

462)  SMOLA,  Danie l  
Vinaři vloni prodali méně vína, klesl jim i zisk : až o pětinu klesly vloni vinařům zisky i objemy prodaného 
vína / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 18 (7.5.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - vinaři - víno - prodej - zisky - pokles - statistiky 
 

463)  SMOLA,  Vojtěch  
Ráj větrných elektráren, Znojemsko. Chystají další : i přes horko vyraziliv sobotu někteří lidé místo       
k vodě do rozpálených polí / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21,    
č. 137 (14.06.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - budování - Den větru 
 

464)  HLADÍK,  Jaros lav  
Apelační systém VOC Znojmo vstoupil do druhého roku : apelační systém VOC Znojmo neboli víno 
originální certifikace vstoupil letos ve Znojemské vinařské podoblasti do druhého roku své existence / 
Jaroslav Hladík. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884. -- Roč. 103 (2010), č. 6, s. 320-321. 
Znojmo-oblast (Česko) - Znojemská vinařská podoblast - průmysl - vinařství - vína - kvalita - systémy - 
Vína Originální Certifikace Znojmo - VOC Znojmo - předsedové - Koudela, František - hodnocení - 
rozhovory 
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465)  EIS 
Terasy na Ječmeništi jsou dílem pantáty Ferta / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 21 (25.5.2010),     
s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - osobnosti - vinaři - Fert, František - biografie 
 

466)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Větrníky u Rešic: veřejné jednání : odborníci doporučili kraji kývnout na záměr stavby větrníků u Rešic a 
Horních Dubňan / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 142 
(19.6.2010), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravskokrumlovsko - průmysl - energetika - větrné elektrárny - výstavba - 
obyvatelé - nesouhlas - veřejná - projednání 
 

467)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Nad přehradou bude solární elektrárna / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 145 (23.6.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - průmysl - energetika - solární - fotovoltaické 
- elektrárny - výstavba - zastupitelé - schválení 
 

468)  JM 
Sluneční elektrárny jako zdroj peněz? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energie - fotovoltaické - elektrárny - výstavba - výdělky 
 

469)  BE 
MASka má nového předsedu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - občanská - sdružení - Znojemské 
vinařství, o. s.(MAS) - předsedové - zvolení - Lukeš, Jiří 
 

470)  SK 
O větrných elektrárnách rozhodne kraj / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 30 (19.7.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravskokrumlovsko - průmysl - energetika - větrné elektrárny - větrné parky 
- výstavba - veřejná - projednávání 
 

471)  BE 
Voňavý chléb a uzeniny na Znojemsku umí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 31 (26.7.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - potravinářství - soutěže - Chuť Jižní Moravy - výrobky - přihlášení 
 

472)  BE 
Chutí Jižní Moravy jsou i chleba z Krumlova a okurky ze Znojma / be. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 33 (9.8.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - potravinářství - soutěže - Chuť Jižní Moravy - výrobky - ocenění 
 

473)  SMOLA,  Danie l  
Nejlepší víno: ryzlink od Lahoferů / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 202 (31.8.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - soutěže - Národní soutěž vín - vítězové - 
vyhlášení - ryzlin rýnský - Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice 
 

474)  MÜLLEROVÁ,  Eva 
Znojemské okurky: lahoda v láku / Eva Müllerová. -- In: Styl pro ženy. -- (14.9.2010), s. 14-15. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - konzervárenství - znojemské - okurky - pěstování 
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475)  SMO 
Ve Vranově vzniká vodní elektrárna / smo. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 34 
(27.8.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovská přehrada - průmysl - energetika - vodní - elektrárny - vybudování 
 

476)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Letošního vína bude málo a podraží / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 246 (22.10.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - víno - sklizeň - úroda - nízká - kvalita - 
ceny - navýšení 
 

477)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Letošní mladá vína se chystají na trh : letošní vinařskou produkci bude možné ochutnat již příští týden / 
Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 254 (2.11.2010),    
s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko)Znojemsko - průmysl - vinařství - mladá vína - Svatomartinské víno - Znovín 
Znojmo, a. s. - Vinný sklep Rybníky 
 

478)  SMOLA,  Danie l  
Vinaři zítra odzátkují první vzorky letošních vín / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 261 (10.11.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - mladá vína - označení - Svatomartinské víno - Noveau - 
Znovín Znojmo, a. s. - Vinný sklep Rybníky - Vinařství Waldberg Vrbovec, s. r. o. - Vinařství Lahofer, a. s. 
Dobšice 
 

479)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Svatomartinské: svěží, pikantní / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 262 (11.11.2010), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - mladá vína - Svatomartinské víno - Znovín Znojmo, a. s. - 
Vinný sklep Rybníky 
 

480)  JM 
Zdraží voda i plyn / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 52 (20.12.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energie - plyn - vodné - stočné - ceny - zvýšení 
 

481)  PŮČEK,  Mart in  
Národní soutěž vín, soutěž Svazu vinařů České republiky / Martin Půček. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 
1212-7884. -- Roč. 104 (2011), č. 2, s. 94-95. 
Česko - Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - vína - soutěže - hodnocení - Národní soutěž vín - 
Svaz vinařů ČR 
 
 
 

Zemědě ls tv í :  
 
 

482)  BARTOŠÍKOVÁ,  Tereza 
Ročník 2009: mimořádný, poprvé přikyselovaný : vláda letos poprvé dovolila legální přikyselování vína / 
Tereza Bartošíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 8 (11.1.2010),   
s. 2. 
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dtto: 
GURYČA, Richard. Vinaři mohou přidávat kyselinu do vína. Mladá fronta dnes. 13.1.2010, roč. 21, č. 10,   
s. 1, 2, Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - úroda - 2009 - kvalita - víno - 
cukernatost - přikyselování 
 

483)  SMOLA,  Danie l  
Mrazy srazí úrodu vína i broskví : třeskuté mrazy uplynulých dvou týdnů se zřejmě podepíší na úrodě 
vína i ovoce / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 28 
(3.2.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - ovocnářství - mrazy - úroda - negativní - vlivy 
 

484)  ČEPIČKA,  Jaromír  
Zimní mrazy již poškodily vinice a ovocné dřeviny / Jaromír Čepička. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 7 (8.2.2010), s. 4. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Vinohrady pomrzly. Znojemsko. 9.2.2010, roč. 20, č. 6, s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - ovocnářství - mrazy - úroda - negativní - vlivy 
 

485)  MOŠTĚK,  Mart in  
Vinařům začíná nová sezona koštů vín : Putování po dobšických sklepích, Tasovický košt, Festival 
otevřených sklepů... / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 48 (26.2.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - víno - ochutnávky - košty - sezony - zahájení 
 

486)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Vinaři a včelaři mohou žádat o dotace / Monika Choděrová. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 57 (9.3.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - chovatelství - včelaři - dotace - žádosti - programy - 
Podpora vinařství a vinohradnictví v JmK 
 

487)  SMOLA,  Danie l  
Letošní úrodu vína zkazil mráz : po lednových hlubokých mrazech čeká vinaře na Znojemsku složitý rok, 
ani vloni ale nemohli příliš skákat radostí / Daniel Smola, Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 59 (11.3.2010), s. 1. 

dtto: 
BE. Mrazy řádily i na vinicích. Znojemský týden. 8.3.2010, roč. 10, č. 11, s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - víno - mrazy - úroda - zničení 
 

488)  VSM 
Ničil mráz révu? Vinaři ještě nevědí : vinaři zatím ve vinicích dohání práce, které kvůli vleklým mrazům 
nestihli / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 74 (29.3.2010), s. 2, Jižní 
Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - réva vinná - mrazy - poškození - 
vinaři - kontroly 
 

489)  KOPCZYKOVÁ 
Dotace na mléko příliš nepomohou / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 12 (15.3.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - mlékárenství - mléko - výroba - dotace - Evropská komise 
 

490)  ČEPIČKA,  Jaromír  
Zimní mrazy poškodily vinice a ovocné dřeviny / Jaromír Čepička. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 12 (15.3.2010), s. 3. 
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Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - víno - mrazy - úroda - zničení 
 

491)  BE 
Ivan Veselý: Zemědělci i přes problémy zatím žijí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 12 (15.3.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov Znojmo - osobnosti - 
zemědělci - Veselý, Ivan - rozhovory 
 

492)  MOŠTĚK,  Mart in  
Zemědělci mají platit staré dluhy : peníze za užívání pozemků, mnohdy zpětně za osmnáct let, vymáhá od 
zemědělců Pozemkový fond / Martin Moštěk, Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 81 (7.4.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - státní - pozemky - evidence - užívání - úhrady - Pozemkový fond - 
kontroly - vymáhání 
 

493)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
V Podyjí porostou mišpule i kadlátka : pracovníci správy Národního parku Podyjí se vydali na dlouhou 
trať za obnovou starých odrůd ovocných stromů / Sylva Pavlačková, Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 82 (8.4.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - zemědělství - ovocnářství - ovocné sady - obnova - Národní 
park Podyjí (Česko) - Správa Národního parku Podyjí 
 

494)  SMOLA,  Vojtěch  
Mišpule i moruše najdou v Podyjí opět své místo : vědci pomáhají staré odrůdy ovocných dřevin, jejichž 
přežívající jedinci postupně hynou, navrátit zpět do přírody / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -
- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 84 (10.4.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - zemědělství - ovocnářství - ovocné sady - obnova - Národní 
park Podyjí (Česko) - Správa Národního parku Podyjí 
 

495)  NOBILISOVÁ,  Marija 
Zahrádkářské svazy na jižní Moravě vymírají / Marija Nobilisová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 87 (14.4.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - zahrádkářství - zahrádkářské - svazy - 
úbytek - statistiky 
 

496)  HLADÍK,  Jaros lav  
Pojďme společně "Putovat za znojemským veltlínem" / Jaroslav Hladík. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 
1212-7884. -- Roč. 103, č. 4 (2010), s. 204. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - víno - veltlínské zelené - akce - Putování za 
znojemským veltlínem 
 

497)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Je jasno, vinice i sady zimu přežily : po lednových mrazech čeká vinaře nižší až třicetiprocentní úroda / 
Sylva Pavlačková, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,       
č. 105 (6.5.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - sadařství - mrazy - škody - úroda - ztráty 
 

498)  SYP 
Mráz místy poškodil třetinu vinic / syp, mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 116 (20.5.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - mrazy - škody - úroda - ztráty 
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499)  MOŠTĚK,  Mart in  
Mokré jaro spláchlo nový med : deštivé jaro zkazilo na Znojemsku sezonu / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 127 (2.6.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - chovatelství - včelařství - jaro - deště - med - produkce - 
nedostatek 
 

500)  EIS 
Réva se vzpamatovala a slibuje slušnou úrodu / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 21 (25.5.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - víno - pěstování - úroda - snížení - 
počasí - nepřízeň 
 

501)  BE 
Vlhko a chlad zabíjí okurky a ovoce / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 23 (31.5.2010), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - zelinářství - ovocnářství - ovoce - okurky - úroda - nepříznivé - 
vlivy 
 

502)  JM 
Chlad a deště sníží úrodu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 24 (7.6.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - zelinářství - ovocnářství - úroda - snížení - nepříznivé - vlivy 
 

503)  ČECHOVÁ,  Ludmi la  
Sadaři sklidí nejméně meruněk za deset let / Ludmila Čechová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 157 (9.7.2010), s. 2. 

dtto: 
LUČ. Jablka zachraňovali po nocích. Rovnost-Znojemský deník. 9.7.2010, roč. 21, č. 157, s. 2. 
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Zlá úroda slavnosti neohrozí, tvrdí pořadatelé. Rovnost-Znojemský deník. 
9.7.2010, roč. 21, č. 157, s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - ovocnářství - sadařství - ovoce - neúroda - 
nepříznivé - vlivy 
 

504)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojemsko: žně začaly dříve : zemědělci na Znojemsku jsou na začátku sklizně / Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 160 (13.6.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - obiloviny - sklizeň - žně - zahájení 
 

505)  SMOLA,  Danie l  
Letošní počasí drtí úrodu hroznů : mrazy, průtrže mračen a vedra / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 165 (19.7.2010), s. 1, 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - vinohradnictví - počasí - 
nepříznivé - vlivy - škody - úroda - ztráty 
 

506)  BUČKOVÁ,  Zdenka 
U Hájku, kde špačci rekognoskují terén a vltavíny doluje samotný déšť / Zdenka Bučková. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 25 (22.6.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - víno - veltlínské zelené - akce - Putování za 
znojemským veltlínem 
 

507)  JIRSOVÁ,  Miros lava  
Letošní víno? Bídnou úrodu by mohla vynahradit mimořádná kvalita / Miroslava Jirsová. -- In: 
Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, č. 140 (21.7.2010), s. 16-17. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - vinohradnictví - víno - úroda - snížení - nepříznivé - 
vlivy 
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508)  SAGITARIOVÁ,  Michaela  
Spí jen tři hodiny, aby mohl propagovat znojemské plody / Michaela Sagitariová. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 169 (23.7.2010), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - ovocnářství - zelinářství - propagace - farmářské - trhy - Praha - 
projekty - Kříž, Ondřej 
 

509)  JM 
V Dyjákovicích začínají žně / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 29 (12.7.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - obiloviny - sklizeň - žně - zahájení 
 

510)  JM 
Bioplynkám se (zatím) nevěří, lidé mají strach ze zápachu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 29 (12.7.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - bioplynové - stanice - výstavba - obyvatelé - nedůvěra - protesty 
 

511)  BE 
Horko vadí i ovocnářům / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 10, č. 30 (19.7.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - ovocnářství - ovoce - sklizeň - úroda - snížení - nepříznivé - vlivy 
 

512)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Zahrádkáři: meruňky nejsou : úroda meruněk na Znojemsku bude horší  než v minulých letech / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 174 (29.7.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - ovocnářství - meruňky - neúroda - počasí - nemoci - monilioza 
 

513)  JM 
Žně: Na jihu finišují, na západě ještě nezačali / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 31 (26.7.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - obiloviny - sklizeň - žně - dokončování 
 

514)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Voda na polích přibrzdila sklizeň / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 184 (10.8.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - obiloviny - řepka - sklizeň - žně - přerušení - srážky 
 

515)  EISENBRUK,  Jiř í  
Debakl meruněk / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 30 (27.7.2010), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - ovocnářství - meruňky - úroda - zničení - nepříznivé - vlivy 
 

516)  EIS 
Réva má zpoždění, ale může to dohnat / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 30 (27.7.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - víno - úroda - snížení - nepříznivé - 
vlivy 
 

517)  EISENBRUK,  Jiř í  
Zrno mají pod střechou / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 32 (10.8.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - obiloviny - sklizeň - dokončení 
 

518)  BE 
Žně na Znojemsku a na jižní Moravě v číslech / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 34 (16.8.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - úroda - žně - sklizeň - statistiky 
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519)  BE 
Vajčner: Příroda letos vinaře pěkně zkouší / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 35 (23.8.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - vinohradnictví - víno - sklizeň - burčák - osobnosti - 
vinaři - Vajčner, Pavel - rozhovory 
 

520)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Žně skončily, zemědělci radost nemají : dlouhodobé deště změnily sny zemědělců na Znojemsku              
o bohaté úrodě / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,        
č. 210 (9.9.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - obilniny - sklizeň - úroda - podprůměrná -kvalita - kvantita - vlivy 
- počasí - deště 
 

521)  BE 
Žně skončily, zemědělci nejásají / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 39 (20.9.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - úroda - žně - sklizeň 
 

522)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Ledové víno sklízeli vinaři při -20° C : gastronomické lahůdky vinařů, ledového vína, bude letos o polovinu 
méně / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 284 
(8.12.2010), s. 4 . -- Vinaři pod lupou. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - ledové víno - charakteristika - sklizeň 
 

523)  VOJTEK,  Mi lan  
Ledové víno potěší jen některé vinaře / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 –Roč. 20, č. 287 
(11.12.2010), s. 10. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - ledové víno - výroba - Znovín Znojmo, 
a. s. 
 

524)  EISENBRUK,  Jiř í  
Sklizeň v -20° / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 50 (14.12.2010), s. 1, 8. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - ledové víno - charakteristika - sklizeň 
 
 
 

Ku l tura – s lavnost i :  
 
 

525)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Víkend: Poker, kulečník a chytání ryb : plesy, výstavy, divadelní představení, ale i chytání pstruhů či 
pokerový turnaj mohou o víkendu navštívit lidé na Znojemsku / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 13 (16.1.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - plesy - výstavy - divadlo - programy 
 

526)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Víkend: masopusty i závod na lyžích : lidé se mohou o víkendu pobavit při masopustních zábavách, nebo 
se protáhnout na historických lyžích / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 37 (13.2.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - masopusty - fašank - plesy - programy - přehledy 
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527)  SMOLA,  Vojtěch  
Kam o víkendech? Na košty / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21,   
č. 53 (4.3.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - víno - ochutnávky - košty - akce - programy 
 

528)  VSM 
Chystají se trhy i skořápovník / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 59 
(11.3.2010), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
RED. Jaro se blíží a s ním i Velikonoční trhy. Znojemské listy. 11.3.2010, roč. 19, č. 5, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - tradice - svátky - Velikonoce - akce - velikonoční trhy - 
Skořápkovník - programy - přípravy 
 

529)  HLADÍK,  Jaros lav  
Festival otevřených sklepů na Znojemsku / Jaroslav Hladík. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884. -
- Roč. 103 (2010), č. 5, s. 260. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - vinařské - akce - Festival otevřených sklepů - 2. ročník 
 

530)  SMOLA,  Danie l  
Vinoforum: Tři zlaté Znojemsku / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 132 (8.6.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - víno - Vinoforum 2010 - mezinárodní - soutěže - ocenění 
 

531)  MOŠTĚK,  Mart in  
Letní kultura: města sází na klasiku : prázdninovým kalendářům na Znojemsku dominují osvědčené akce a 
zavedené festivaly / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,   
č. 143 (21.6.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - letní - prázdninové - kulturní akce - programy - přehledy 
 

532)  BLAŽKOVÁ,  Martina  
Víkend: topinkyáda a vojáci v Šatově / Martina Blažková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 154 (3.7.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - programy - přehledy – přípravy 
 

533)  RUBEŠOVÁ,  Darina  
Na meruňkové speciality do Miroslavi / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 164 (17.7.2010), s. 3. 

dtto: 
VOLF, Roman. Meruňkobraní s jarmarkem. Znojemsko. 13.7.2010, roč. 20, č. 28, s. 6. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - Meruňkobraní - šermířská - vystoupení - ohňostroje - 
programy - pozvánky 
 

534)  MOŠTĚK,  Mart in  
Víkend: Slavnosti i mše na Hrádku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 182 (7.8.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - Vavřinecké slavnosti - mše - programy - přehledy - 
pozvánky 
 

535)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Region bude znít hudbou všeh žánrů : historické slavnosti v Jevišovicích, Statekfest ve znojmě i 
Burčákobraní v Olbramovicích se v sobotu postarají o ten správný žánrový mišmaš / Petra Klobasová. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 200 (28.8.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - Jevišovické historické slavnosti - Statek fest Znojmo - 
Malý festival Loutky 2010 - Burčákobraní Olbramovice 
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536)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Víkend: ve znamení gastronomie / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 206 (4.9.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - gastronomie - programy - přípravy - pozvánky 
 

537)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Silvestr na Znojemsku: výšlap i mexický tanec : se starým rokem se mohou lidé rozloučit výšlapem do 
přírody / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 302 
(31.12.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - Silvestr 2010 - oslavy - možnosti 
 
 
 

Ku l tura – ku lturn í  zař ízen í :  
 
 

538)  VSM 
Policie našla na diskotéce jedenáct opilých dětí / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 71 (25.3.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - diskotéky - bary - policie - Policie ČR - kontroly - 
mladiství - alkohol - zátahy 
 

539)  STULÍROVÁ,  Markéta 
Kina ztrácejí návštěvníky. Divadla a galerie ne / Markéta Stulírová, Lenka Suchá. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 94 (22.4.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kina - muzea - galerie - 
návštěvnost - statistiky 
 

540)  JEŘÁBEK,  Petr  
Letní kina v kraji: atmosféra i za třicet korun / Petr Jeřábek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 138 (15.6.2010), s. 2. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Letní kina už bojují o diváky. Znojemské noviny. 28.5.2010, roč. 8, č. 21, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kina - letní kino - přehledy 
 

541)  POSPÍŠILOVÁ,  Zuzana 
Letní kina promítají, hostů je však málo / Zuzana Pospíšilová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 179 (4.8.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - letní kino - návštěvnost - snížení 
 

542)  MOŠTĚK,  Mart in  
Na Znojemsko lákají originální muzea : zbrusu nové muzeum představily tento týden Vedrovice / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 187 (13.8.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Muzeum a informační centrum Vedrovice 
- Vodní mlýn ve Slupi - Veterán muzeum TATRA-Bítov - Muzeum motorismu Znojmo - pěchotní srub MJ-
S3 Zahrada 

 
 
 

Ku l tura – uměn í :  
 
 
543)  KALENDÁŘ 
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Kalendář nabízí letecké snímky hradů a zámků. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 262 (11.11.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - umění - fotografování - letecké - fotografie - hrady - zámky - 
zříceniny - kalendáře 
 

544)  KLOBASOVÁ,  Petra  
V kočárovně vranovského zámku vystavují hračky z minulého století / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 299 (28.12.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) – Vranovsko - kultura - umění – Státní zámek Vranov n/Dyjí - výstavy - vánoce 
2010 
 
 
 

Ku l tura – fo lk l o r: 
 
 

545)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojemsko: Masopusty prožívají renesanci : bujaré fašankové veselí se vrací do obcí na Znojemsku / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 36 (12.2.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - folklor - lidové zvyky - fašank - Masopust - tradice - obnovení 
 

546)  BE 
Už je tu masopust - nachystejte masky! / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 7 (8.2.2010), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - folklor - lidové zvyky - tradice - masopusty - masky - přípravy 
 

547)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Hrušovansko bude mít vlastní kroj / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 121 (26.5.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Hrušovansko (Znojmo, Česko) - kultura - folklor - kroje - výroba - mikroregion 
Hrušovansko - dotace 
 
 
 

Ku l tura – hudba:  
 
 

548)  ROUPEC,  Jiř í  
Chytí dechovka druhý dech? / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 3 (19.1.2010), s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - hudba - dechová hudba - dechovka - kapely - historie 
 

549)  MOŠTĚK,  Mart in  
Moravský Krumlov dostane festival : o jeden svátek hudby bude letos bohatší festivalová sezona na 
Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 62 
(15.3.2010), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - hudba - nové - hudební - festivaly - 
Hudba pro Slovanskou epopej - programy 
 

550)  KOVAŘÍK,  Pave l  
Kam v létě na festival v našem regionu? / Pavel Kovařík. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 21 (17.5.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - programy - přípravy - pozvánky 
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551)  ZABADALOVÁ,  Veron ika  
Festivaly začínají. Kraj jich nabídne přes třicet : kraj i o letošních prázdninách nabízí pestrou kulturní 
přehlídku / Veronika Zabadalová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,        
č. 139 (16.6.2010), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - kultura - hudba - festivaly - přehledy 
 

552)  ROUPEC,  Jiř í  
Pro muzikanty není jiné cesty než do nebe / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 25 (22.6.2010), 
s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - hudebníci - Lisický, Jan - Vrobel, Bohuslav - 
Plichta, Jaromír - Kopr, Viktor - Slezáček, Josef - Kovařík, František - Melán, Václav - Brauner, Jiří - 
Ryšavý, Eduard - Závěrka, Karel - Rábl, Josef - Holba, Karel - Hybler, Vladislav - Kejda, Alois - Veleba, 
Tomáš - Svoboda, Biagio Jaroslav - Hladký, Ludvík - Maňas, František - biografie 
 

553)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Znojemsko má za sebou rok festivalů / Petra Klobasová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 8, č. 40 (8.10.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - hudba - hudební - divadelní - festivaly - přehledy 
 
 
 

Ku l tura – d i vad lo : 
 
 

554)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Víkend: Poker, kulečník a chytání ryb : plesy, výstavy, divadelní představení, ale i chytání pstruhů či 
pokerový turnaj mohou o víkendu navštívit lidé na Znojemsku / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 13 (16.1.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - plesy - výstavy - divadlo - programy 
 

555)  SPA 
Konec prázdnin zpestří loutky / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 
196 (24.8.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravskokrumlovsko - kultura - loutkové - divadlo - festivaly - Malý festival 
Loutky 2010 
 

556)  SMOLA,  Danie l  
Malý festival loutky notně narostl / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 197 (25.8.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Moravskokrumlovsko - kultura - divadlo - festivaly - Malý festival Loutky 2010 
- programy - zahájení 
 
 
 

Ku l tura – tanec: 
 
 

557)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Víkend: plesy a voňavé perníky : plesy, plesy a zase plesy / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 19 (23.1.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - tanec - plesy 
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558)  TAUŠOVÁ,  Zuzana 
Jižní Morava se roztančí. Začíná sezona plesů / Zuzana Taušová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 22, č. 8 (11.1.2011), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - kultura - tanec - plesy - přehledy - 2011 
 
 
 

Sdě lo vac í  prostředky: 
 
 

559)  EISENBRUK,  Jiř í  
Pro lepší televizní příjem / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 6 (9.2.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - sdělovací prostředky - televize - digitální - signály - vysílače - instalace - 
osobnosti - Polášek, Jan - Antény Polášek 
 

560)  SK 
Zpravodaje začínají být rozšířené / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 6. 
Znojmo-oblast (Česko) - sdělovací - prostředky - tisk - zpravodaje - vydávání - rozšíření 
 
 
 

Ško lstv í :  
 
 

561)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Zápisy: ve Znojmě bude 450 prvňáků : zítra vyrazí k zápisům do prvních tříd děti ve Znojmě, ale i          
v Miroslavi a Moravském Krumlově / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 18 (22.1.2010), s. 3. 

dtto: 
KOP. Zápisy prvňáčků proběhnou již tento týden. Znojemský týden. 18.1.2010, roč. 10, č. 4, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní školy - prvňáčci - zápisy 
 

562)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Školy zapsaly 450 budoucích prvňáků : o víkendu přišlo k zápisům do šesti škol ve Znojmě téměř čtyři 
sta padesát dětí / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 
20 (25.1.2010), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. K zápisům přišlo přes čtyři sta dětí. Znojemské listy. 28.1.2010, roč. 19, č. 2, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní školy - prvňáčci - zápisy 
 

563)  MOŠTĚK,  Mart in  
Školám mírně ubývá dětí : stagnaci či menší úbytek počtů budoucích prvňáků ukázaly výsledky zápisů na 
Znojemsku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 25 
(30.1.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní - školy - prvňáčci - zápisy - žáci - pokles - statistiky 
 

564)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vesnice stárnou, školy slučují třídy : kvůli odchodu dospělých lidí z vesnic za prací do měst stárne          
v obcích obyvatelstvo / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 58 (10.3.2010), s. 1, 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní - školy - žáci - nedostatek - třídy - slučování 
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565)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Děti chtějí být číšníky, trh chce strojaře : ředitelé středních škol jižznají definitivní počet žáků, kteří 
se k nim chtějí přihlásit / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 71 (25.3.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - studijní - učňovské - obory - děti - zájem - přihlášky - přehledy 
 

566)  BE 
Ovoce vtrhlo i do škol na Znojemsku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 13 (22.3.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní - školy - programy - Ovoce a zelenina do škol - přihlášení - 
dotace - Evropské fondy 
 

567)  HRABCOVÁ,  Lucie  
Místo na střední? Pro každého deváťáka dvě / Lucie Hrabcová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 92 (20.4.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - školství - střední školy - přihlášky - podávání - statistiky 
 

568)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Školy čeká druhé kolo přijímaček : první kolo přijímacích zkoušek na střední školy a učiliště mají za 
sebou žáci devátých tříd / Sylva Pavlačková, Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 102 (3.5.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - střední školy - učiliště - přijímací - zkoušky - 2. kolo - vypsání 
 

569)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Střední školy: žáků stále ubývá : v příštím školním roce nenastoupí do prvních ročníků žádní kováři, 
řezníci ani prodavačky / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 149 (28.6.2010), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko)Znojemsko - školství - střední školy - učňovské školy - studenti - obory - nezájem 
- pokles 
 

570)  SMOLA,  Danie l  
Z nemocnice i škol jedou protestovat / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 219 (20.9.2010), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - školství - státní - zaměstnanci - protesty - demonstrace - Praha 
- platy - zachování 
 

571)  SMOLA,  Danie l  
Ze Znojma jelo demonstrovat deset plných autobusů / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 221 (22.9.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - školství - státní - zaměstnanci - protesty - demonstrace - Praha 
- platy - zachování 
 

572)  JM 
Školy a školky v novém kabátě / jm, be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 37 (6.9.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní - mateřské - školy - školky - rekonstrukce - opravy 
 

573)  KOPCZYKOVÁ 
Znojemští odboráři demonstrovali v Praze / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 40 (27.9.2010), s. 1. 

dtto: 
TREK. Podivná demonstrace učitelů za to, že jim zvýší platy. Znojemsko. 27.9.2010, roč. 20, č. 39,        
s. 1, 3. 
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Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - školství - státní - zaměstnanci - protesty - demonstrace - Praha 
- platy - zachování 
 

574)  BE 
Školy a učiliště se pustily do vzdělávání dospělých / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 44 (25.10.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - střední - školy - vzdělávání dospělých - Centra celoživotního učení - 
zapojení 
 

575)  TR 
Demonstrovat se bude i v Brně, Jihlavě a Znojmě / tr, ČTK. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, 
č. 283 (7.12.2010), s. 10. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - školství - státní - zaměstnanci - protesty - stávky - 
demonstrace - platy - zachování 
 

576)  SMOLA,  Danie l  
Znojemsko: 43 školy stávkovaly / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 285 (9.12.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Stávkující: Nechceme platit vládní dluhy. Rovnost-Znojemský deník. 9.12.2010, roč. 21, 
č. 285, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - státní - zaměstnanci - protesty - stávky - demonstrace - platy - 
zachování 
 

577)  KOPCZYKOVÁ 
Ve středu bude stávka / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 50 (6.12.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - státní - zaměstnanci - protesty - stávky - demonstrace - platy - 
zachování 
 

578)  KOPCZYKOVÁ 
Stávka nejvíc ochromila provoz škol a školek / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 51 (13.12.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
TREK. Hanba! volaly stovky stávkujících. Znojemsko. 14.12.2010, roč. 20, č. 50, s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - státní - zaměstnanci - protesty - stávky - demonstrace - platy - 
zachování 
 
 
 

Zájmová č innost : 
 
 

579)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Prázdniny: jízda na koni, kino i výlety : školákům začnou příští týden jarní prázdniny / Sylva Pavlačková. -
- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 44 (22.2.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - děti - jarní prázdniny - domy dětí a mládeže - příměstské 
tábory - aktivity 
 

580)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Domy dětí a mládeže už nabízí letní tábory : nabídku letních táborů už vyvěsily Domy dětí a mládeže     
na Znojemsku / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,     
č. 60 (12.3.2010), s. 3. 
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Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - děti - letní tábory - nabídky - domy dětí a mládeže - 
programy 
 

581)  JM 
Videoterminály: Novela neřeší podstatu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 17 (19.4.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - gamblerství - herny - výherní automaty - videoterminály - 
loterijní zákon - novely - schválení 
 

582)  JUŘÍČKOVÁ,  Laďka 
Obliba koní roste. A s ní i počet rančů v kraji : zájem o projížďky na koních na jižní Moravě roste / 
Laďka Juříčková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 104 (5.5.2010),    
s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - jízda na koních - obliba - nárůst - koňské 
stanice - ranče - přehledy 
 

583)  PERINGEROVÁ,  Gabr iela  
Letní tábory v kraji: míst už zbývá jen málo / Gabriela Peringerová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 133 (9.6.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - děti - letní tábory - volná místa - 
přehledy - nabídky - programy 
 

584)  VACULOVÁ,  He lena 
Vyhlášku proti hernám zmařil Znojmu prezident / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 135 (11.6.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - gamblerství - herny - výherní automaty - videoterminály - 
omezení - loterijní zákon - vyhlášky - novely - prezidentské veto 
 

585)  JM 
O příměstské tábory je zájem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 28 (7.7.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - děti - prázdniny - domy dětí a mládeže - příměstské - tábory 
- zájem - nárůst 
 

586)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Města bojují s hazardem daněmi / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 206 (4.9.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - gamblerství - herny - výherní automaty - videoterminály - 
omezení - zpoplatnění - vyhlášky - schvalování 
 

587)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Florbal a tanec vítězí nad počítačem : řadu novinek připravují domy dětí a mládeže / Sylva Pavlačková. -
- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 208 (7.9.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - děti - mladiství - domy dětí a mládeže - Dům dětí a mládeže 
Znojmo - Dům dětí a mládeže Miroslav - Dům dětí a mládeže Mor. Krumlov - Dům dětí a mládeže Šumná - 
zájmové kroužky - novinky 
 
 
 

Sport: 
 
 

588)  STŘECHA,  František 
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Sportovní mezníky roku 2009 na Znojemsku / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 2 (4.1.2010), s. 14. 

dtto: 
Sportovní leporelo roku 2009. Znojemsko. 12.1.2010, roč. 20, č. 2, s. 14. 
Znojmo-oblast (Česko) - sport - sportovní - mezníky - události - 2009 - přehledy 
 

589)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Na lyžařské kurzy rodiče nemají : zájem o lyžařské kurzy na středních i základních školách klesá / Sylva 
Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 2 (15.1.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - sport - lyžování - lyžařské - kurzy - zájem - pokles 
 

590)  MOŠTĚK,  Mart in  
Podyjí láká běžkaře na upravenou trať / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 25 (30.1.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - sport - lyžování - běžky - běžkařské - tratě - přípravy - Správa 
Národního parku Podyjí 
 

591)  VSM 
Správa Podyjí připravila běžkařům stopu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 
č. 29 (4.2.2010), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
TREK. Bílá stopa pro běžkaře v Podyjí. Znojemsko. 2.2.2010, roč. 20, č. 5, s. 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - sport - běh na lyžích - běžecké stopy - Národní park Podyjí (Česko) - úprava 
 

592)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Velká sportoviště: zatím jen na papíře : velké sportovní areály ve Znojmě zůstávají prozatím jen             
v podobě plánů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 64 
(17.3.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - sport - sportovní - areály - centra - výstavba - finance - nedostatek 
 
 
 

Cestovn í  ruch: 
 
 

593)  ZUR 
Veletrhy dávají tipy na výlety / zur. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 12 
(15.1.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
ZUR. Co letí? Cimbálovka, letáky a Brno uprostřed Evropy. Mladá fronta dnes. 15.1.2010, roč. 21, č. 12,  
s. 3, Jižní Morava. 
ŠKODA, Tomáš. Znojemsko se přemístilo do Brna. Na veletrh cestovního ruchu. Rovnost-Znojemský 
deník. 15.1.2010, roč. 21, č. 12, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - veletrhy - Regiontour 2010 - prezentace - Brno 
(Česko) 
 

594)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo se představuje na Regiontouru : vinaři, cykloturistika, památky i kultura kralují letošním 
stánkům Znojemska na veletrhu cestovního ruchu / Martin Moštěk, Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 12 (15.1.2010), s. 3. 

dtto: 
CHODĚROVÁ, Monika. Znojemský stánek na brněnském výstavišti je přímo uprostřed. Rovnost-
Znojemský deník. 15.1.2010, roč. 21, č. 12, s. 3. 
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BE. Znojemsko se bude na Regiontouru prezentovat jako "jeden muž". Znojemský týden. 11.1.2010, roč. 
10, č. 3, s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - veletrhy - Regiontour 2010 - stánky - prezentace 
 

595)  BE 
Na Regiontouru chutnaly okurky i Rathovi / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 4 (18.1.2010), s. 1, 9. 

dtto: 
Znojemsko bylo magnetem Regiontouru. Znojemsko. 19.1.2010, roč. 20, č. 3, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - veletrhy - Regiontour 2010 - stánky - prezentace 
 

596)  JM 
Znojmo a Šatov jsou na Primě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 4 (18.1.2010), s. 13. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - cestovatelské - televizní - pořady - Kam jedeš - TV 
Prima - Znojmo (Česko) - Šatov (Znojmo, Česko) 
 

597)  RED 
Regiontour poodkryl letošní turistická lákadla / red. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 2 (28.1.2010), 
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - veletrhy - Regiontour 2010 - stánky - prezentace 
 

598)  MOKRÝ,  Jaros lav  
Regiontour a Go 2010 / Jaroslav Mokrý. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 4, č. 1-2 (1.2.2010),  
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - veletrhy - Regiontour 2010 - stánky - prezentace 
 

599)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Nabídka vinařských atrakcí se má rozšířit : vinařské stezky mají nabídnout nová degustační místa, 
opravené historické sklepy či rekonstruované sklepní uličky / Sylva Pavlačková, Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 65 (18.3.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - vinařské stezky - atrakce - nabídka - rozšíření 
 

600)  ČTVRTEČKOVÁ,  Helena 
Vinařské stezky slaví devět let / Helena Čtvrtečková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 81 (7.4.2010), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - vinařské stezky - Moravské 
vinařské stezky - 9. výročí - Nadace Partnerství 
 

601)  SMOLA,  Vojtěch  
Letní cyklobusy opět vyjedou : pokus o rozšíření zelené linky cyklobusu se jihočeské firmě osvědčil / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 88 (15.4.2010), s. 4, Jižní 
Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Čechy jižní (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - sezonní - cyklobusy - 
pravidelné - linky - rozšíření - Jihotrans 
 

602)  LAZÁREK, Petr  
Terénní informační systém v novém kabátě / Petr Lazárek. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj 
Národního parku Podyjí. -- Roč. 11, č. 1 (2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) - cestovní ruch - turistika - 
terénní - informační systémy - inovace - Správa Národního parku Podyjí 
 
 
 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 79 - 

603)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Znojemskem na kole, pěšky i po vodě : vycházka s holemi, hned dvě velké cyklovyjížďky nebo slavnostní 
odemykání Dyje / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,    
č. 95 (23.4.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - vycházky - cyklistika - akce - odemykání Dyje - 
programy - pozvánky 
 

604)  PERINGEROVÁ,  Gabr iela  
Kempy otevírají. A chystají mnoho novinek : kolik kempů je na jižní Moravě / Gabriela Peringerová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 98 (27.4.2010), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - kempy - sezona - zahájení - přehledy 
 

605)  SK 
Páteřní cyklostezka má několik cílů / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 17 (19.4.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - cykloturistika - cyklostezky - Krumlovsko-
Jevišovicko - výstavba - projekty - dotace - Program rozvoje venkova JmK 
 

606)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Kempy se chystají na novou sezonu : provozovatelé kempů na Znojemsku se už pilně připravují na letošní 
sezonu / Monika Choděrová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 17 (30.4.2010),  
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - kempy - sezony - zahájení - přípravy - novinky 
 

607)  SMOLA,  Danie l  
Podyjí začalo sčítat návštěvníky : pomocí automatických sčítačů začala Správa Národního parku Podyjí 
počítat své návštěvníky / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 118 (22.5.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí (Česko) - cestovní ruch - turistika - návštěvníci - sčítání - statistiky - 
Národní park Podyjí (Česko) - Správa Národního parku Podyjí 
 

608)  FORRÓ,  Markéta  
Cyklistům v kraji chtějí povolit víno : sociální demokraté přišli s nápadem, že změní zákon, podle kterého 
se nesmí pít ani při jízdě na kole po cyklostezskách / Markéta Forró. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
 1802-0933. -- Roč. 8, č. 19 (14.5.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - vinařské stezky - cyklostezky - zákony - zákon 
o silniční dopravě - alkohol - postihy 
 

609)  SPA 
Autobusy i letos lákají cyklisty / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 
129 (4.6.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Čechy jižní (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - sezonní - cyklobusy - 
pravidelné - linky - zahájení 
 

610)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Top výletní cíle budou i na Znojemsku : zviditelnit se hlavně v Rakousku mohou památky a další turistické 
cíle ze Znojemska / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 135 (11.6.2010), s. 3. 

dtto: 
JM. Mezi Top cíle směřuje hrad Bítov a zámek Vranov. Znojemský týden. 14.6.2010, roč. 10, č. 25, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické cíle - památky - zviditelnění - projekty - 
Ziele-Top-Cíle - zapojení 
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611)  EISENBRUK,  Jiř í  
Znojemsko a Pulkautal spojí další cyklostezka / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 20 
(18.5.2010), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - cykloturistika - cyklostezky - Vrbovec-Dyjákovičky-
Untermarkersdorf - výstavba - projekty - dotace 
 

612)  BE 
Turisty v "Zajordání" čeká letos mnoho novinek / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 22 (24.5.2010), s. 6. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - cestovní ruch - turistika - turistické - sezony - zahájení - novinky - 
představení 
 

613)  T 
HOST poveze Znojmáky za vínem, jídlem a hudbou do Retzu / t. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 22 
(1.6.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - přeshraniční - spolupráce - projekty - výlety - Retz 
 

614)  EISENBRUK,  Jiř í  
Na turisty čeká vranovský dukát / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 22 (1.6.2010), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - cestovní ruch - turistika - rekreace - sezony - zahájení - programy 
- novinky 
 

615)  ČTVRTEČKOVÁ,  Helena 
Infocentra v kraji: cizí řeč je problém / Helena Čtvrtečková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 178 (3.8.2010), s. 1, 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - informační - centra - 
infocentra - pracovníci - testování - výsledky 
 

616)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kempy: Sezona na houpačce : přesně podle počasí se zatím střídají nálady správců kempů na Znojemsku 
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 176 (31.7.2010),   
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - kempy - Vranovská přehrada - Výrovická přehrada - 
návštěvnost - počasí 
 

617)  MACÍK,  Jiř í  
Turisté se na jih Moravy nehrnou / Jiří Macík. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 
č. 185 (11.8.2010), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - turisté - návštěvnost - snížení 
- statistiky 
 

618)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Groš se chytl, vstupné na Bítov prý nevadí : premiérovou turistickou sezonu prožívá na Znojemsku hned 
několik nových atrakcí / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 192 (19.8.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - novinky - Vranovský groš - lanové centrum - 
informační centra - turistické pasy - informační mobilní služba 
 

619)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Groš turisty chytil, vstupné nevadí / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 8, č. 33 (20.8.2010), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - sezony - novinky - úspěšnost - shrnutí 
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620)  JM 
Dovolená na Vranově: Méně lidí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 35 (23.8.2010), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - sezony - památky - návštěvnost - shrnutí 
 

621)  SKUPINA 
Skupina ČEZ pomáhá na Znojemsku. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 
211 (10.9.2010), s. 30. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - projekty - cyklostezky -Moravia - vybudování - 
Svazek obcí Moravia - financování - podpora - Skupina ČEZ 
 

622)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Kraj chce dotacemi pomoci Vranovsku / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 278 (1.12.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - cestovní ruch - turistika - Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí 
Vranovska - dotace - Rada Jihomoravského kraje 
 

623)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Vyšla první brožura o rakouském příhraničí / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 283 (7.12.2010), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Dolní Rakousko - cestovní ruch - turistika - průvodce - Poutní cesta - vydání 
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ZNOJMO 
 
 
 

Př í roda: 
 
 

624)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojemský led: 19 centimetrů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 11 (14.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - vodstvo - přehrady - Znojemská přehrada - led - síla - měření 
 

625)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Mrazivé dny ve Znojmě potvrzuje meteoaltán / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 21 (26.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - počasí - teploty - měření - meteoaltán - Komenského nám. 
 

626)  GREGOR 
Gregor Mendel a jeho působení ve Znojmě. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 3 (11.1.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - příroda - osobnosti - přírodovědci - Mendel, Johann Gregor, 1822-1884 - biografie 
 

627)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Dravci na hradě jsou v ohrožení : osud stanice pro handicapované dravce je nejasný / Sylva Pavlačková. -
- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 25 (30.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - dravci - Znojemský hrad - příkopy - stanice pro handicapované ptáky - 
provozovatelé - Městský úřad Znojmo - spory - jednání 
 

628)  JM 
Sníh padající ze střech ničil auta / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 5 (25.1.2010), s. 3. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Cesta je zarubaná a ze střech padají sněhové laviny. Znojemsko. 26.1.2010, roč. 20, 
č. 4, s. 2. 
Znojmo (Česko) - příroda - počasí - sníh - střechy - padání - nebezpečí 
 

629)  MOŠTĚK,  Mart in  
Na městskou vinici chybí peníze : až konečná jednání o rozpočtu Znojma rozhodnou, zda letos vyroste   
v Karolininých sadech městská vinice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 54 (5.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - Karolininy sady - městská vinice - výsadba - financování - městský rozpočet - 
rozhodování 
 

630)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 8 (23.2.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - příroda - vodstvo - řeky - Jevišovka, řeka (Česko) - mosty- výstavba - historie - 
fotografie 
 

631)  MOŠTĚK,  Mart in  
Rothröckl odešel na ministerstvo : Národní park Podyjí má po devatenácti letech nového prozatímního 
šéfa / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 63 
(16.3.2010), s. 3. 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 83 - 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Tomáš Rothröckl: Odchod bez pocty. Znojemsko. 23.3.2010, roč. 20, č. 12, s. 1. 
Znojmo (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - Správa Národního parku Podyjí 
- ředitelé - Rothröckl, Tomáš - odstoupení - Vančura, Petr - zastupování 
 

632)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Astronom: Každý pohled na oblohu je jedinečný / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 63 (16.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - astronomie - Znojemská astronomická společnost - zakladatelé - osobnosti - 
astronomové - Dřevěný, Radek - plány - hvězdárny - vybudování 
 

633)  KOPCZYKOVÁ 
Národní park Podyjí má nové vedení / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 13 (22.3.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - Správa Národního parku Podyjí 
- ředitelé - Vančura, Petr - rozhovory 
 

634)  MM 
Dravci u hradu budou patřit městu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 105 (6.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - dravci - Znojemský hrad - příkopy - stanice pro handicapované ptáky - 
zachování - provozovatelé - Městská zeleň Znojmo 
 

635)  MOŠTĚK,  Mart in  
Zastupitelé v úterý rozhodnou o vinici / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 141 (18.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - sady - Karolininy sady - vinice - vybudování - Městská zeleň Znojmo - 
zastupitelstva - jednání 
 

636)  RUBEŠOVÁ,  Darina  
Bouřka: Krapkova a Melkusova opět pod vodou / Darina Rubešová, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 165 (19.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - počasí - bouřky - přívalové - deště - zaplavení - Krapkova ul. - Melkusova ul. - 
škody - odstraňování 
 

637)  BE 
Vinice v "Karolínkách" se už rýsuje / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - příroda - sady - Karolininy sady - vinice - vybudování - Městská zeleň Znojmo - 
zastupitelstva - schválení 
 

638)  MM 
Rothröckl se vrací, dál povede park / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 169 (23.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - Správa Národního parku Podyjí 
- ředitelé - Rothröckl, Tomáš - návrat 
 

639)  RZT 
Mendel má pamětní desku / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 28 (7.7.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - příroda - genetika - osobnosti - genetikové - Mendel, Johann Gregor - pamětní deska - 
umístění - Horní Česká ul. - Okrašlovací spolek 
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640)  EISENBRUK,  Jiř í  
Marešov: Po kolena ve vodě / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 29 (20.7.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
ZD. Marešov měl tentokrát štěstí. Znojemský týden. 26.7.2010, roč. 10, č. 31, s. 2. 
Znojmo (Česko) - příroda - počasí - bouřky - přívalové - deště - zaplavení - Znojmo-Marešov - škody - 
odstraňování 
 

641)  JM 
Dolní Leska: Malý potok se proměnil v řeku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 32 (2.8.2010), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - příroda - počasí - přívalové - deště - potoky - Leska - rozvodnění 
 

642)  ČTK 
Znojmo vykupuje pozemky na protipovodňové hráze / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. 
-- Roč. 21, č. 223 (24.9.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - příroda - povodně - protipovodňová opatření - budování - Povodí Moravy - pozemky - 
výkup - Městský úřad Znojmo 
 

643)  RED 
Protipovodňové hráze mají zelenou / red. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 37 (6.9.2010), s. 1. 

dtto: 
TMRŠIP. Hrázím svítí zelená. Znojemsko. 7.9.2010, roč. 20, č. 36, s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - povodně - protipovodňová opatření - budování - Povodí Moravy - pozemky - 
výkup - Městský úřad Znojmo 
 

644)  TIK 
Příprava výstavby protipovodňových opatření se rozjela / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 38 
(21.9.2010), s. 2. 

dtto: 
BLAŽÍČEK, Jan. Výkup pozemků pro protipovodňové stavby odstartoval. Znojemské listy. 23.9.2010, 
roč. 19, č. 19, s. 1. 
Znojmo (Česko) - příroda - povodně - protipovodňová opatření - budování - Povodí Moravy - pozemky - 
výkup - Městský úřad Znojmo 
 

645)  KOS,  Jan 
Ptali jsme se ... : Dr. Arnošta Dudka, geologa a petrografa, působícího v uplynulých 60 letech i              
na Znojemsku / Jan Kos. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj Národního parku Podyjí. -- Roč. 11,    
č. 2 (2010), s. 10-12. 
Znojmo (Česko) - příroda - geologie - petrografie - osobnosti - geologové - petrografové - Dudek, 
Arnošt - rozhovory 
 

646)  BE 
Okrašlovací spolek odhalí desku Mendlovi / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 45 (1.11.2010), s. 7. 
Znojmo (Česko) - příroda - genetika - osobnosti - genetikové - Mendel, Johann Gregor - pamětní deska - 
odhalení - Okrašlovací spolek 
 

647)  ŠIP 
Na budoucí vinici vznikají první terasy / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 22 (4.11.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - příroda - sady - Karolininy sady - vinice - vybudování - Městská zeleň Znojmo - vinná 
réva - výsadba 
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648)  JM 
Mendel má na škole desku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 46 (8.11.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - příroda - genetika - osobnosti - genetikové - Mendel, Johann Gregor - pamětní deska - 
Obchodní akademie - ul. Přemyslovců - odhalení - Okrašlovací spolek 
 

649)  EISENBRUK,  Jiř í  
Památce působení J. G. Mendela ve Znojmě / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 47 
(23.11.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - příroda - genetika - osobnosti - genetikové - Mendel, Johann Gregor - pamětní deska - 
Obchodní akademie a Jazyková škola Znojmo - ul. Přemyslovců - odhalení - Okrašlovací spolek 
 

650)  BE 
Výstava Mokřady Znojemska ukazuje i světovou raritu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 49 (29.11.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - příroda - fauna - flóra - výstavy - Mokřady Znojemska - Jihomoravské muzeum ve 
Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

651)  EISENBRUK,  Jiř í  
Na vína z Rajské zahrady si musíme počkat / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 48 
(30.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - sady - Karolininy sady - vinice - viniční tratě - Rajská zahrada - vybudování - 
Městská zeleň Znojmo - vinná réva - výsadba 
 

652)  JM 
Vinici nakonec zpevnily kůly / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 52 (20.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - příroda - sady - Karolininy sady - vinice - vybudování - svahy - kůly - zpevnění 
 
 
 

Životn í  p rostřed í :  
 
 

653)  SMOLA,  Danie l  
Při úklidu sněhu zničila firma trávník : s prvními potížemi se musí potýkat firma A.S.A., která pro město 
Znojmo provádí úklid sněhu z chodníků / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 7 (9.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - sníh - kalamita - úklid - A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. - problémy 
 

654)  JM 
Stroje versus lopata / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 2 (4.1.2010), s. 3. 

dtto: 
EIS. Sněhu napadlo všude plno, ale radnice jej nechala ještě speciálně navézt pro děti. Znojemsko. 
12.1.2010, roč. 20, č. 2, s. 1. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - chodníky - údržba - traktůrky - nákup - sníh - odklízení - A.S.A. 
EKO Znojmo, s.r.o. 
 

655)  KOPCZYKOVÁ 
Čižmář: Z města bylo odvezeno na 5000 tun sněhu / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 4 (18.1.2010), s. 1, 2. 
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Znojmo (Česko) - životní prostředí - chodníky - údržba - sníh - odklízení - A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. - 
Čižmář, Zdeněk - rozhovory - Odbor rozvoje 
 

656)  BE 
František Miroš: Holubi to s námi nemají lehké / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 4 (18.1.2010), s. 9. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - znečišťování - holubi - trus - opatření - dravci - vypouštění - 
osobnosti - sokolníci - Miroš, František - rozhovory 
 

657)  SMOLA,  Vojtěch  
Strážníci v civilu "loví" neposlušné pejskaře / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 41 (18.2.2010), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
dak. Strážníci se zaměřili na nepořádné pejskaře. Rovnost-Znojemský deník. 3.3.2010, roč. 21, č. 52,    
s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - čistota - udržování - psi - exkrementy - odklízení - Městská policie 
- postihy 
 

658)  MCH 
Ekoporadna představí Přírodní zahradu / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 47 (25.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - ekoporadenství - Ekoporadna - Správa Národního parku Podyjí - 
přednášky 
 

659)  SMOLA,  Danie l  
Učitelské zkušenosti využívám denně / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 57 (9.3.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - odpady - úklid - A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. - osobnosti - ředitelé - 
Esterka, Josef - rozhovory 
 

660)  NEZVEDA,  Petr  
Spotřeba sáčků na hovínka stoupla trojnásobně / Petr Nezveda. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 10 (1.3.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - znečišťování - psi - exkrementy - chovatelé - úklid 
 

661)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Kácení stromů ve městě lidi dráždí : emoce vyvolává pokácení každého stromu ve Znojmě / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 61 (13.3.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
RZT. Živelné kácení stromů ve Znojmě?. Znojemský týden. 15.3.2010, roč. 10, č. 12, s. 4. 
NEZVEDA, Petr. Stromy a zeleň do Znojma patří. Znojemský týden. 15.3.2010, roč. 10, č. 12, s. 4. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - městská zeleň - stromy - kácení - kritika - Lazárek, Petr - Za 
Znojmo přívětivější 
 

662)  SMOLA,  Danie l  
Ve Znojmě padne dvacet stromů, které ohrožují své okolí / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 71 (25.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - městská zeleň - stromy - kácení - bezpečnostní - důvody 
 

663)  TREK 
Kdo uklidil, dostal tužku, kdo neuklidil, pokutu / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 10 (9.3.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - čistota - udržování - psi - exkrementy - odklízení - Městská policie 
- postihy 
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664)  BLAŽÍČEK,  Jan  
Znojmo to s odpady umí / Jan Blažíček. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 10 (9.3.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - odpady - černé - skládky - likvidace - veřejná - prostranství - úklid 
- statistiky 
 

665)  LAZÁREK, Petr  
Proč byl pokácen strom republiky? / Petr Lazárek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 11 (16.3.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - městská zeleň - stromy - kácení - kritika - Lazárek, Petr - Za 
Znojmo přívětivější 
 

666)  RD 
Je dvacet procent na přežití málo? / rd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - městská zeleň - stromy - lípy - kácení - Pražská ul. 
 

667)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Mariánské náměstí: nové sakury / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 92 (20.4.2010), s. 3. 

dtto: 
EIS. Kruhák se znovu zazelená. Znojemsko. 27.4.2010, roč. 20, č. 17, s. 4. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - městská zeleň - stromy - sakury - výsadba - Mariánské nám. - 
Městská zeleň Znojmo 
 

668)  SMOLA,  Danie l  
Ekoden učil školáky ze Znojemska třídit odpad : včerejší dopoledne patřilo na Masarykově náměstí       
ve Znojmě osvětově zábavnému klání základních škol s tématikou třídění odpadů nazvanou EKOklání / 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 118 (22.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - ekologie - odpady - třídění - školy - soutěže - Ekoklání - 
Masarykovo náměstí 
 

669)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Na zaplacení poplatků za odpad zbývá ve Znojmě ještě měsíc / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 126 (1.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální - odpady - popelnice - poplatky - splatnost 
 

670)  FORRÓ,  Markéta  
Čištění silnic v kraji? Denně i jednou do roka / Markéta Forró. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 132 (8.6.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - životní prostředí - ulice - čištění - blokové čištění - auta - 
odtahy - statistiky - přehledy 
 

671)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Nové hřiště pro děti / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 136 (12.6.2010), s. 4. 

dtto: 
ŠIP. Kapucínská zahrada se otevřela veřejnosti. Znojemské listy. 17.6.2010, roč. 19, č. 12, s. 2. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - Kapucínská zahrada - dětská hřiště - odpočinková místa - Městská 
zeleň Znojmo - úprava 
 

672)  BE 
Za popelnice ještě dluží 17 tisíc lidí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 24 (7.6.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální - odpady - popelnice - poplatky - splatnost 
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673)  MCH 
Do vytváření zahrady se může zapojit každý / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 146 (26.6.2010), s. 4. 
Znojmo - životní prostředí - Dům dětí a mládeže Znojmo - areály - zahrady - úprava - spolupráce - 
Národní park Podyjí (Česko) - veřejnost 
 

674)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Za starý papír koupí nový nábytek / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 146 (26.6.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - Kravsko - životní prostředí - ekologie - projekty - sběr druhotných surovin - Soutěž s 
panem Popelou - 2. ročník - MŠ Kravsko - ZŠ Kravsko - ZŠ Mládeže - zapojení 
 

675)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Poplatky za odpad: poslední den / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 151 (30.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - poplatky - neplatiči - sankce 
 

676)  ŠIP 
Rekonstrukce změní vnitroblok opět v klidovou zónu / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 12 
(17.6.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - parky - ul. 17. listopadu - rekonstrukce - klidová zóna - projekty 
 

677)  JM 
Ve městě vyrostla oáza klidu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 26 (21.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - Kapucínská zahrada - dětská hřiště - odpočinková místa - Městská 
zeleň Znojmo - úprava 
 

678)  TREK 
Kapucínská zahrada láká k posezení / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 29 (20.7.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - Kapucínská zahrada - dětská hřiště - odpočinková místa - Městská 
zeleň Znojmo - úprava 
 

679)  SPA 
Pět tisíc Znojmáků dluží za odpady / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 202 (31.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální - odpady - popelnice - poplatky - splatnost 
 
 
 

Děj iny: 
 
 

680)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 1 (5.1.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 19. století - vojenské - hřbitovy - Jubilejní park - historie - současnost - 
fotografie 
 

681)  ZNOJMO 
Znojmo - Sámovo město?. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 3 (11.1.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - dějiny - názvy - historická - vysvětlení - příklady 
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682)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 2 (12.1.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - ulice - Velká Mikulášská - budovy - historie - současnost - fotografie 
 

683)  MOŠTĚK,  Mart in  
Historikové chystají knihu o Znojmě : třídílné pojednání o historii města Znojma chce do pěti let 
zpracovat tým historiků / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 31 (7.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - výzkum - zpracování - knihy - projekty - příprava - financování 
 

684)  TREK 
Dějiny napíšou J. Kacetl, L. Šturc, J. Kozdas, J. Šmerda a J. Stará / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, 
č. 3 (19.1.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - dějiny - výzkum - zpracování - knihy - projekty - příprava - financování 
 

685)  DŘEVOJAN, Zbyšek 
Zpráva o stavu demokracie ve Znojmě v letech 1990-2010 : díl I. / Zbyšek Dřevojan. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 5 (25.1.2010), s. 3. 

pokračování: 
Znojemský týden. 1.2.2010, roč. 10, č. 6, s. 3. 
Znojemský týden. 8.2.2010, roč. 10, č. 7, s. 3. 
Znojemský týden. 15.2.2010, roč. 10, č. 8, s. 3. 
Znojemský týden. 22.2.2010, roč. 10, č. 9, s. 3. 
Znojemský týden. 1.3.2010, roč. 10, č. 10, s. 3. 
Znojemský týden. 8.3.2010, roč. 10, č. 11, s. 3. 
Znojemský týden. 15.3.2010, roč. 10, č. 12, s. 3. 
Znojemský týden. 22.3.2010, roč. 10, č. 13, s. 3. 
Znojemský týden. 29.3.2010, roč. 10, č. 14, s. 3. 
Znojemský týden. 6.4.2010, roč. 10, č. 15, s. 3. 
Znojemský týden. 12.4.2010, roč. 10, č. 16, s. 3. 
Znojemský týden. 19.4.2010, roč. 10, č. 17, s. 3. 
Znojemský týden. 26.4.2010, roč. 10, č. 18, s. 3. 
Znojemský týden. 3.5.2010, roč. 10, č. 19, s. 5.  
Znojemský týden. 10.5.2010, roč. 10, č. 20, s. 5. 
Znojemský týden. 17.5.2010, roč. 10, č. 21, s. 5. 
Znojemský týden. 24.5.2010, roč. 10, č. 22, s. 3. 
Znojemský týden. 31.5.2010, roč. 10, č. 23, s. 5. 
Znojemský týden. 7.6.2010, roč. 10, č. 24, s. 5. 
Znojemský týden. 14.6.2010, roč. 10, č. 25, s. 5. 
Znojemský týden. 21.6.2010, roč. 10, č. 26, s. 5. 
Znojemský týden. 28.6.2010, roč. 10, č. 27, s. 5. 
Znojemský týden. 7.7.2010, roč. 10, č. 28, s. 5. 
Znojemský týden. 12.7.2010, roč. 10, č. 29, s. 5. 
Znojemský týden. 19.7.2010, roč. 10, č. 30, s. 5. 
Znojemský týden. 26.7.2010, roč. 10, č. 31, s. 5. 
Znojemský týden. 2.8.2010, roč. 10, č. 32, s. 5. 
Znojemský týden. 9.8.2010, roč. 10, č. 33, s. 5. 
Znojemský týden. 16.8.2010, roč. 10, č. 34, s. 5. 
Znojemský týden. 23.8.2010, roč. 10, č. 35, s. 5. 
Znojemský týden. 30.8.2010, roč. 10, č. 36, s. 5. 
Znojemský týden. 6.9.2010, roč. 10, č. 37, s. 5, 13. 
Znojemský týden. 13.9.2010, roč. 10, č. 38, s. 5. 
Znojemský týden. 20.9.2010, roč. 10, č. 39, s. 5. 
Znojemský týden. 11.10.2010, roč. 10, č. 42, s. 5. 
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Znojmo (Česko) - dějiny - 1990-2010 - totalitní režimy - pády - svoboda - svobodné - volby - demokracie 
- 20. výročí 
 

686)  V 
V Praze a Šaldorfě měl premiéru dokument o Aloisu Denemarkovi. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 12 (15.3.2010), s. 14. 
Znojmo (Česko) - dějiny - druhá světová válka, 1939-1945 - heydrichiáda - osobnosti - Denemarek, Alois 
 

687)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 12 (23.3.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - ulice - Obrokova ul. - budovy - obchody - historie - fotografie 
 

688)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Vlčí jámě se blýská na lepší časy / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - Vlčí jáma - objekty - záchrana - Správa Národního parku Podyjí 
 

689)  MOŠTĚK,  Mart in  
Alexa chystá knížky o veteránech / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 108 (11.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 2. svět. válka, 1939-1945 - Svaz bojovníků za svobodu - osobnosti - 
historikové - Alexa, Václav - výstavy - publikace 
 

690)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 16 (20.4.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - ulice - Zelenářská ul. - budovy - historie - fotografie 
 

691)  JM 
Třináctiletý "voják": Divím se, že jsme všechno přežili / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 19 (3.5.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - dějiny - druhá světová válka, 1939-1945 - osobnosti - vojáci - Krajča, Jaromil - 
události - vzpomínky 
 

692)  RŮŽIČKA,  Jaros lav  
Tajemnem opředená Vlčí jáma nezadržitelně chátrá : čtyři metry hluboká kamenná stavba nedaleko 
Králova stolce vyvolává víc otázek než odpovědí / Jaroslav Růžička. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 20 
(18.5.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - Vlčí jáma - objekty - průzkumy - chátrání 
 

693)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 20(18.5.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - druhá světová válka, 1939-1945 - bombardování - budovy - poškození - 
Radniční věž (Znojmo, Česko) - historie - fotografie 
 

694)  PÁTÝ,  Jan 
Vlčí jáma součástí vodního díla? : účel tajemné stavby nedokázal dodnes vysvětlit nikdo / Jan Pátý. -- 
In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 24 (15.6.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - Vlčí jáma - objekty - průzkumy - chátrání 
 

695)  VÝHODOVÁ,  Barbora 
František Koukal v době nacismu / Barbora Výhodová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 234 (8.10.2010), s. 12. 
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dtto: 
VÝHODOVÁ, Barbora. František Koukal v době nacismu, díl pátý. Rovnost-Znojemský deník. 15.10.2010, 
roč. 21, č. 240, s. 16. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 2. světová válka, 1939-1945 - odboj - osobnosti - Koukal, František - působení 
 

696)  JM 
Mnichov 1938 pokračoval ve Znojmě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 39 (20.9.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 1938 - historie - Češi - Němci - vztahy - vzpomínky 
 

697)  ZNOJMO 
Znojmo uctilo oběti komunismu i boj za svobodu a demokracii. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 267 (18.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 17. listopad 1989 - věnce - pokládání - připomenutí 
 

698)  MOŠTĚK,  Mart in  
Poctu králi završil sborník / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemskýdeník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 272 (24.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dějiny - osobnosti - panovníci - Přemysl Otakar II., český král a markrabě moravský, 
ca 1233-1278 - sympozia - příspěvky - sborníky - Pocta králi - vydání - Matice moravská 
 

699)  KACETL,  Jiř í  
Znojmo jako pevnost na jihu Moravy, díl II. / Jiří Kacetl. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 7, č. 1 (2010),     
s. 4, 6, 8, 10, 12. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - dějiny - středověk - Velká Morava - hraniční pevnost - hradby - 
opevnění - historie - česko-německé - texty 
 

700)  KACETL,  Jiř í  
Znojmo als Festung Südmährens, Teil II / Jiří Kacetl. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 7, Nr. 1 (2010), S. 5, 
7, 9, 11, 13. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - dějiny - středověk - Velká Morava - hraniční pevnost - hradby - 
opevnění - historie - česko-německé - texty 
 

701)  EIS 
V Louce unikátní stopa stará 800 let / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 44 (2.11.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 12. stol. - archeologie - archeologické - nálezy - psi - stopy - otisky - Loucký 
klášter 
 

702)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 44 (2.11.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 15. stol. - historické - budovy - Václavské náměstí - historie - současnost - 
fotografie 
 

703)  PŘEHLED 
Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2009. -- In: Vlastivědný věstník 
moravský. -- Roč. 62, č. 4 (2010), s. 375-396. 
Morava - dějiny - archeologie - archeologické - výzkumy - 2009 - Mašovice (Znojmo, Česko) - Vranov nad 
Dyjí (Česko) - Znojmo (Česko) - seznamy 
 

704)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 47 (23.11.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - historické - budovy - Zelenářská ul. - Velká Mikulášská - historie - současnost 
- fotografie 
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705)  TOMAN, Jan 
K historii jednoho znojemského dokumentu aneb jak vymazat historii / Jan Toman. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 49 (29.11.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 15. stol. - městská rada - jmenování - historie 
 

706)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 49 (7.12.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - 40. léta 20. stol. - historické - pohlednice - panorama - historie - současnost - 
fotografie 
 
 
 

Histor ické památky: 
 
 

707)  VSM 
Vodárna pod přehradou se opraví / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 5 
(7.1.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - vodárny - opravy - rekonstrukce - využití - Vodácký oddíl 
Neptun 
 

708)  VOLF,  Petr  
Hledání třinácté komnaty - díl 1. / Petr Volf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 2 (4.1.2010), s. 6. 

dtto: 
VOLF, Petr. Hledání třinácté komnaty - díl 2. Znojemský týden. 11.1.2010, roč. 10, č. 3, s. 6. 
Znojmo (Česko) - historické - kulturní - památky - osobnosti - spisovatelé - historikové - umění - Samek, 
Bohumil - rozhovory 
 

709)  MOŠTĚK,  Mart in  
Obnovu hradeb brzdí spor o střechu : projekt zpřístupnění a propojení části znojemských hradeb 
zpomalují úřední tahanice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 21 (27.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - Dolní park - obnova - zpřístupnění - propojení - 
projekty - hradební věže - zastřešení - památkáři - výhrady 
 

710)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Znojemské podzemí láká na překvapení : l / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 25 (30.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - podzemí - Znojemské podzemí - prohlídky - novinky 
 

711)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kopalův pomník se kritikům nelíbí : Kopalův pomník má dostat původní podobu / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 27 (2.2.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Kopalův pomník - opravy - rekonstrukce - původní - podoba - 
kritika 
 

712)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 3 (19.1.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - domy - Horní náměstí 7 - budovy - majitelé - historie - 
fotografie 
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713)  BE 
Sen vodáků se mění v realitu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 6 (1.2.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - vodárny - opravy - rekonstrukce - využití - Vodácký oddíl 
Neptun 
 

714)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Znojemský hrad má další nová okna i krovy / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 35 (11.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - rekonstrukce 
 

715)  VSM 
Znojmo opravuje střechu hradu : nové parapety / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 41 (18.2.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - střechy - parapety - opravy 
 

716)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 5 (2.2.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - ulice - U Brány - historie - fotografie 
 

717)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 7 (16.2.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kostely - kostel sv. Mikuláše - historie - fotografie 
 

718)  JM 
Bitva o nápisy na Kopalově pomníku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 9 (22.2.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Kopalův pomník - opravy - rekonstrukce - původní - podoba - 
kritika 
 

719)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 9 (2.3.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - mlýny - Vránův mlýn - zimní - fotografie - historie 
 

720)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 11 (16.3.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kláštery - Loucký klášter (Znojmo, Česko) - historie - 
fotografie 
 

721)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Názor památkářů? Někdy i cár papíru : znojemský odbor školství, kultury a památkové péče nebere 
občas v potaz odborné stanovisko památkového ústavu / Dalibor Krutiš, Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 76 (31.3.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - vodárny - vodárna U Obří hlavy - rekonstrukce - opravy - 
Odbor školství, kultury a památkové péče - Národní památkový ústav - protesty 
 

722)  MOŠTĚK,  Mart in  
Loucký klášter hledá vlastníka 20 let. Marně : po čtyřech neúspěšných pokusech stát ukončil snahu areál 
prodat / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 83 
(9.4.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter (Znojmo, Česko) - areály - prodej - ukončení - 
nezájem 
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723)  MCH 
Opravy zkrátí prohlídkovou trasu / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 85 (12.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - opravy - rekonstrukce 
 

724)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Irmanna na hradě střídá Kofroň : komerční prostory na znojemském hradě bude provozovat znojemský 
podnikatel Petr Kofroň / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 92 (20.4.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - komerční - prostory - pronájem - 
Kofroň, Petr - Rada města Znojma - schválení 
 

725)  MM 
Rotunda otevře už tuto sobotu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,  
č. 92 (20.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) - otevření - sezony - 
zahájení 
 

726)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vodárna je měsíc a půl před dokončením oprav : už dvanáctým rokem je vedoucím znojemského 
vodáckého oddílu Neptun David Gros / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 92 (20.4.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - vodárny - opravy - rekonstrukce - využití - Vodácký oddíl 
Neptun - osobnosti - vedoucí - Gros, David - rozhovory 
 

727)  KOPCZYKOVÁ 
Znojemský hrad možná letos pootevře vrátka / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - opravy - rekonstrukce - prohlídky - 
omezení 
 

728)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Na hradby lidé nemohou, mohou za to památkáři / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 14 
(6.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradební věže - zastřešení - projekty - studie - Radnice 
(Znojmo, Česko) - Státní památkový ústav v Brně - spory - řešení 
 

729)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 14 (6.4.2010), s. 11. 
Znojmo - historické - památky - věže - Vlkova věž - budovy - historie - fotografie 
 

730)  VOJTEK,  Mi lan  
Opravovaný Znojemský hrad zůstává stále přístupný turistům / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 
1211-2119. -- Roč. 20, č. 98 (27.4.2010), s. 14. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - opravy - sezona - návštěvníci - 
přístupnost - prohlídkové trasy - zkrácení 
 

731)  FOLTIN,  Jindř ich 
Znaimer Untergrund / Jindřich Foltin. -- In: Willkommen in Znaim und Umgebung. -- Jg. 17, Nr. 1 
(2010), S. 6-7. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - podzemí - Znojemské podzemí - prohlídky 
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732)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Ostuda: Vlkova věž je uzavřená : podnikatel Milan Trojan, kterému město pronajalo své dvě dominanty, 
nechává Vlkovu věž uzavřenou / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 109 (12.5.2010), s. 1. 
Znojmo - historické - památky - věže - Vlkova věž - uzavření - Radniční věž (Znojmo, Česko) - otevírací 
doba - omezení - Městský úřad Znojmo - protesty - provozovatelé - Trojan, Milan 
 

733)  MOŠTĚK,  Mart in  
Hradby prokouknou do léta / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 109 (12.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - Dolní park - obnova - zpřístupnění - propojení - 
projekty - hradební věže - zastřešení - památkáři - výhrady 
 

734)  JM 
Ukazují podzemí jinak / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 10, č. 19 (3.5.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - podzemí - Znojemské podzemí - občanská sdružení - Consortio 
Subterranea Znojmo - Společenstvo podzemí - prohlídky - výzkumy - Kratochvíl, Lubomír - rozhovory 
 

735)  MOŠTĚK,  Mart in  
Obnova ruin v centru se blíží : měšťanský dům na rohu ulic Přemyslovců a Velká Františkánská chce 
brněnský architekt Petr Skrušný slavnostně otevřít na podzim / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 117 (21.5.2010), s. 3. 
Znojmo - historické - památky - ulice - ul. Přemyslovců - Velká Františkánská - budovy - měšťanské domy 
- rekonstrukce - opravy 
 

736)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Požár Radniční věže? Můra hasičů : znojemská Radniční věž nemá žádná protipožární čidla / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 121 (26.5.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - Radniční věž (Znojmo, Česko) - protipožární - opatření - 
zajištění - Správa nemovitostí města Znojma 
 

737)  DAK 
Altán v Jubilejním parku je k pronájmu / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 121 (26.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - altány - Jubilejní park - pronájem - Městský úřad Znojmo 
 

738)  V 
V rámci boje proti krizi byl pro Loucký klášter nalezen kupec!. -- In: Znojemské dvě věže. -- (2010), č. 2, 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - prodej - zájemci - investoři - jednání 
 

739)  VĚŽE 
Věže ve Znojmě v ohrožení?. -- In: Znojemské dvě věže. -- (2010), č. 1, s. 1-2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - Radniční věž (Znojmo, Česko) - Vlkova věž - uzavření - 
otevírací doba - omezení - Městský úřad Znojmo - protesty - provozovatelé - Trojan, Milan 
 

740)  ZNOJMO-RADNIČNÍ 
Znojmo-radniční věž. -- In: Znojemské dvě věže. -- (2010), č. 1, s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - Radniční věž (Znojmo, Česko) - výstavba - historie 
 

741)  VLKOVA 
Vlkova věž. -- In: Znojemské dvě věže. -- (2010), č. 1, s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - Vlkova věž - vznik - historie 
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742)  EIS 
Hradní výměna Petrů : na znojemském hradě Petr Irmann skončil, Petr Kofroň začíná / eis. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 17 (27.4.2010), s. 3. 
Znojmo - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - komerční - prostory - pronájem - Kofroň, 
Petr - Rada města Znojma - schválení 
 

743)  JM 
Kašna na startovní čáře / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 20 (10.5.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - kašny - výstavba - projekty 
 

744)  MOŠTĚK,  Mart in  
Památkáři zapsali radnici mezi ruiny : budovu znojemské radnice v Obrokové ulici zapsali památkáři mezi 
nejohroženější památky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 134 (10.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Radnice (Znojmo, Česko) - Obrokova ul. - ohrožené památky - 
seznamy - zapsání - Národní památkový ústav 
 

745)  EISENBRUK,  Jiř í  
Nepřátelé znojemského hradu: dřevomorka a tesařík / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20,      
č. 19 (11.5.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - krovy - střechy - rekonstrukce - 
opravy 
 

746)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 19 (11.5.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - židovské - synagogy - zničení - Židé - historie - fotografie 
 

747)  EISENBRUK,  Jiř í  
Horolezci v Jámě / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 20 (18.5.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Staré město - Jáma - domy - rekonstrukce - revitalizace 
 

748)  JM 
Z hradebního příkopu vyvezli tuny odpadu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 22 (24.5.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - příkopy - věže - Střelniční věž - Dolní park - opravy - 
rekonstrukce 
 

749)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Beze změn: Vlkova věž zůstává zavřená : znojemská Vlkova věž zůstává i v polovině června pro turisty 
uzavřená / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 140 
(17.6.2010), s. 3. 
Znojmo - historické - památky - věže - Vlkova věž - Radniční věž (Znojmo, Česko) - uzavření - Městský 
úřad Znojmo - protesty 
 

750)  POCTA 
Pocta pro PhDr. Bohumila Samka. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 23 (31.5.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - kulturní - památky - osobnosti - historici - Samek, Bohumil 
 

751)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Opravy hradební věže brzdí střecha : kvůli plánům na zastřešení hradební věže se komplikuje projekt na 
revitalizaci hradeb v dolní části znojemského Městského parku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 143 (21.6.2010), s. 1, 3. 
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Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - Dolní park - obnova - zpřístupnění - propojení - 
projekty - věže - hradební věže - zastřešení - památkáři - výhrady 
 

752)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 23 (8.6.2010), s. 11. 
Znojmo - historické - památky - budovy - Velká Michalská ul. - obchody - historie - fotografie 
 

753)  JM 
Umělec tvoří staronové panorama Znojma / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 25 (14.6.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kamenné - panorama - zničení - osobnosti - restaurátoři - 
Dolejší, Dalibor - restaurování 
 

754)  SMOLA,  Danie l  
Stará vodárna patří nově dětem a sportu : venkovní sportovišt pod přehradou již může využívat 
veřejnost, interiéry budou hotové do konce měsíce srpna / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 152 (1.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - vodárny - opravy - rekonstrukce - dokončování - částečné - 
otevření 
 

755)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 24 (15.6.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - renesanční - domy - Veselá ul. - historie - současnost - 
fotografie 
 

756)  HORA,  Josef  
Co skrývá moravské podzemí? / Josef Hora. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 169 
(23.7.2010), s. 10, Víkend. 
Znojmo -(Česko)  historické - památky - podzemí - Znojemské podzemí - prohlídky 
 

757)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 27 (7.7.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Divišovo náměstí - budovy - historie - fotografie 
 

758)  JM 
Ruinu v centru města přestaví na bydlení / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 29 (12.7.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - centrum - historické - památky - domy - budovy - chátrání -rekonstrukce - opravy - 
Klácelova ul. - Malá Františkánská - finance - Městská památková rezervace 
 

759)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 28 (13.7.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - mlýny - Devět mlýnů - historie - fotografie 
 

760)  JM 
Památkáři odmítli dostavbu věže i vybudování ochozu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 30 (19.7.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - věže - Střelniční věž - Dolní park - opravy - 
rekonstrukce - odložení 
 

761)  DAK 
Radniční věž láká na noční vyhlídku / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 178 (3.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - Radniční věž (Znojmo, Česko) - noční - prohlídky 
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762)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Restaurátor opravuje sochu sv. Jana Nepomuckého / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 178 (3.8.2010), s. 3. 

dtto: 
KOP. Jan Nepomucký se bude restaurovat přímo na ulici. Znojemský týden. 26.7.2010, roč. 10, č. 31,     
s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - sochy - socha sv. Jana Nepomuckého - opravy - restaurování - 
Masarykovo náměstí 
 

763)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Hradební věž: dohady o střechu trvají / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 183 (9.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - věže - Střelniční věž - Dolní park - opravy - 
rekonstrukce - zastřešení - odklad 
 

764)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 29 (20.7.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - Masarykovo náměstí - historie - současnost - 
fotografie 
 

765)  SPA 
Barokní sousoší se dočká rekonstrukce / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 184 (10.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - sousoší sv. Anny Samotřetí - restaurování 
 

766)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Na Horním náměstí mohou lidé vidět návrh budoucí kašny / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 184 (10.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kašny - Horní náměstí - návrhy - zveřejnění - názory 
 

767)  DAK 
Socha z nároží dočasně zmizí / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 
185 (11.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - sochy - sousoší sv. Anny Samotřetí - restaurování 
 

768)  MIŠ 
Loucký klášter po letech připadne Znojmu / miš. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, č. 
192 (19.8.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - bezúplatné - převody - vlastnictví - Městský 
úřad Znojmo 
 

769)  ŠIP 
V podzemí budou možná přístupné nové trasy / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 15 (29.7.2010), 
s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - podzemí - Znojemské podzemí - prohlídkové - trasy - 
zpřístupnění - novinky 
 

770)  MIV 
Znojemští mohou ovlivnit příští podobu kašny na Horním náměstí / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -
- Roč. 20, č. 194 (21.8.2010), s. 14. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kašny - Horní náměstí - návrhy - zveřejnění - názory 
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771)  SAMEK,  Bohumi l  
O hradební věži a znojemských radních / Bohumil Samek. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 32 (2.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - hradební věže - Střelniční věž - opravy - střechy - 
jednání 
 

772)  JM 
Bude kašna na náměstí? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 32 (2.8.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kašny - Horní náměstí - návrhy - zveřejnění - názory 
 

773)  LIW 
Stará vodárna má nové využití / liw. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 198 
(26.8.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - vodárny - opravy - rekonstrukce - dokončení - otevření - využití 
 

774)  KACETL,  Jiř í  
O budoucnosti znojemského hradu / Jiří Kacetl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 31 (3.8.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - areály - využití 
 

775)  ŠIP 
Bude mít nová kašna tvar královské koruny? / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 16 (12.8.2010),    
s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kašny - Horní náměstí - výstavba - návrhy - připomínky 
 

776)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Kašna bude, jaká a kdy se neví / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 34 (16.8.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
EIS. Kašna pro Horní náměstí. Znojemsko. 17.8.2010, roč. 20, č. 33, s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kašny - Horní náměstí - výstavba - návrhy - připomínky 
 

777)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Stát bezúplatně převede Loucký klášter městu Znojmu / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 34 (16.8.2010), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - bezúplatné - převody - vlastnictví - Městský 
úřad Znojmo 
 

778)  BE 
Sousoší čeká omlazovací kůra / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 34 (16.8.2010), s. 4. 

dtto: 
EIS. Opraví se také sousoší. Znojemsko. 17.8.2010, roč. 20, č. 33, s. 12. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - sochy - sousoší sv. Anny Samotřetí - restaurování 
 

779)  ROUPEC,  Jiř í  
Znojemská věž má sestru / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 33 (17.8.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Radniční věž (Znojmo, Česko) - plagiáty - Pardubice (Česko) - 
fotografie 
 

780)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 33 (17.8.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - domy - Horní náměstí - historie - současnost - fotografie 
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781)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Stará vodárna nabízí vyžití pro malé i velké / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 202 (31.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - vodárny - Stará vodárna - opravy - rekonstrukce - dokončení - 
otevření - využití 
 

782)  ČTK 
Znojmo nakonec přece jen získá Loucký klášter / ČTK, vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 215 (15.9.2010), s. 3, Jižní Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Zastupitelé řekli: Louka bude města. Rovnost-Znojemský deník. 15.9.2010, roč. 21,    
č. 215, s. 1. 
TREK. Klášter Znojmu. Znojemsko. 24.8.2010, roč. 20, č. 34, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - bezúplatné - převody - vlastnictví - Městský 
úřad Znojmo 
 

783)  SMOLA,  Danie l  
Sv. Anna Samotřetí / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 34 
(27.8.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - sochy - sousoší sv. Anny Samotřetí - restaurování - dokončení 
 

784)  TREK 
Anna je zpět v plné kráse / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 35 (31.8.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - sochy - sousoší sv. Anny Samotřetí - restaurování - dokončení 
 

785)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 35 (31.8.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - Dolní náměstí - Masarykovo náměstí - historie - 
současnost - fotografie 
 

786)  MIV 
Znojmo převezme klášter / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 224 (25.9.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - bezúplatné - převody - vlastnictví - Městský 
úřad Znojmo 
 

787)  JM 
Střelniční věž a hradby: Je jasněji / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 37 (06.09.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - hradební věže - Střelniční věž - opravy - střechy - 
jednání 
 

788)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 36 (7.9.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - Mariánské nám. - osobnosti - stavitelé - Schweighofer, 
Josef - historie - fotografie 
 

789)  STLBA 
Stará vodárna v novém hávu / stlba. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 36 (7.9.2010), s. 13. 

dtto: 
FRINDOVÁ-JELÍNKOVÁ, Markéta. Stará vodárna - nové volnočasové centrum pro všechny. Podyjské 
listí. Roč. 11, č. 2 (2010), s. 1-2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - vodárny - Stará vodárna - opravy - rekonstrukce - dokončení - 
otevření – využití 
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790)  JM 
Kroupa: Obě strany mají dobrou vůli věc dotáhnout do konce / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 38 (13.9.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - hradební věže - Střelniční věž - opravy - střechy - 
jednání - osobnosti - ředitelé - Národní památkový ústav - Kroupa, Petr - rozhovory 
 

791)  KACETL,  Jiř í  
Špitální kostel svaté Alžběty v novém / Jiří Kacetl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 37 (14.9.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kostely - Kostel sv. Alžběty - opravy - dokončení 
 

792)  JM 
Ano klášteru v Louce / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 39 (20.9.2010), s. 1, 13. 

dtto: 
ŠIP. Loucký klášter bude města. Znojemské listy. 23.9.2010, roč. 19, č. 19, s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - bezúplatné - převody - vlastnictví - Městský 
úřad Znojmo 
 

793)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 38 (21.9.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - rotundy - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) - historie - 
současnost - fotografie 
 

794)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 40 (5.10.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Michalské náměstí - Divišovo náměstí - historie - 
současnost - fotografie 
 

795)  TREK 
Klášter v Louce patří městu / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 42 (19.10.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Loucký klášter - bezúplatné - převody - vlastnictví - Městský 
úřad Znojmo 
 

796)  TREK 
Skončila oprava kapličky na Cínové hoře / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 45 (9.11.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - kapličky - Cínová hora - opravy - dokončení 
 

797)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 45 (9.11.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - Vlkova věž - 1954 - opravy - historie - současnost - 
fotografie 
 

798)  MOŠTĚK,  Mart in  
Radní: Městské věže bereme zpět : zpět do správy města se do konce května příštího roku vrátí 
Radniční a Vlkova věž v centru Znojma / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 284 (8.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Radniční věž (Znojmo, Česko) - Vlkova věž (Znojmo, Česko) - 
pronájem - nájemní smlouvy - ukončení - využití - výběrové řízení 
 

799)  SMOLA,  Vojtěch  
Prohlídky podzemí? Potmě, úzkými štěrbinami a ve vodě / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 292 (17.12.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - podzemí - prohlídky - adrenalinové trasy 
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800)  MOŠTĚK,  Mart in  
Část pivovaru Hostan je kulturní památkou : Ministerstvo kultury prohlásilo část areálu bývalého 
pivovaru Hostan kulturní památkou / Martin Moštěk, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 294 (20.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - pivovar Hostan - areály - využití - náměty - kulturní památky - 
vyhlášení 
 

801)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 50 (14.12.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - rotundy - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) - historie - 
současnost - fotografie 
 

802)  BE 
Znojemské věže se vrátí do městských rukou / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 52 (20.12.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - Radniční věž (Znojmo, Česko) - Vlkova věž - pronájem - nájemní 
smlouvy - ukončení - využití - výběrové řízení 
 

803)  SAMEK,  Bohumi l  
Znojemské hradby aktuálně / Bohumil Samek. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 52 (20.12.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - historická - opevnění - hradby - opravy - rekonstrukce - jednání 
 

804)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 51 (21.12.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - trhy - historie - současnost - 
fotografie 
 

805)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Znojmo se s památkáři stále pře o podobu střechy / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 51 
(21.12.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - hradební věže - Střelniční věž - opravy - střechy - 
jednání 
 

806)  SAMEK,  Bohumi l  
Kašna na Horním náměstí po volbách / Bohumil Samek. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 53 (27.12.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - kašny - výstavba - jednání 
 
 
 

Veřejný ž i vot –  s tátn í  sp ráva:  
 
 

807)  HRABCOVÁ,  Lucie  
Protesty v kraji: v Brně a Znojmě : středeční stávka státních zaměstnanců v kraji zavře hlavně školy / 
Lucie Hrabcová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 282 (6.12.2010),     
s. 1. 
Jižní Morava - Brno (Česko) - Znojmo (Česko) - veřejný život - státní správa - státní zaměstnanci - 
stávky 
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Veřejný ž i vot –  m ístn í  sp ráva:  
 
 

808)  SMOLA,  Vojtěch  
Heineken klade Znojmu podmínky : prodej areálu bývalého pivovaru Hostan městu Znojmu vázne / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 16 (20.1.2010), s. 1, 2, Jižní 
Morava. 

dtto: 
KONÍČEK, Rostislav. Ještě ke znojemskému pivovaru a co s ním?. Znojemský týden. 11.1.2010, roč. 10,  
č. 3, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - pivovary - Hostan - areály - Heineken - 
Městský úřad Znojmo - podmínky - projednávání 
 

809)  JM 
Z jednání zastupitelstva / jm, rtz. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 2 (4.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstva - zasedání - jednání 
 

810)  TREK 
O rozpočtu se rozhodne na jaře, prozatím platí jen provizorium / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 1 
(5.1.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočty - schvalování - provizorium 
 

811)  SMOLA,  Vojtěch  
Heineken-Znojmo hrají stále remízu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá frontadnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 30 (5.2.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - pivovary - Hostan - areály - odkoupení - 
Heineken - Městský úřad Znojmo - podmínky - projednávání 
 

812)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Znojmo přichází o peníze z automatů : ve Znojmě je méně výherních automatů / Sylva Pavlačková. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 32 (8.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - příjmy - výherní automaty - pokles 
 

813)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Hostan: město dohaduje podmínky / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 31 (7.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - pivovary - pivovar Hostan - areály - prodej - Heineken - 
Městský úřad Znojmo - jednání - podmínky 
 

814)  TIK 
Ty hajzle!; držím vám palce, protože to ve Znojmě k lepšímu jde! / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20,    
č. 5 (2.2.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - komunikace s občany - telefonní 
- linky - osobnosti - Šimečková, Renáta - rozhovory 
 

815)  JM 
Chystají kupní smlouvu pro pivovar / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 7 (8.2.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - pivovary - pivovar Hostan - areály - prodej - Heineken - 
Městský úřad Znojmo - jednání - kupní smlouva - přípravy 
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816)  EIS 
Nenašli jste papouška? Ztratil se mi! / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 6 (9.2.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - ztráty - nálezy - úschovny 
 

817)  MM 
Šéfka majetkového odboru složila funkci / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 48 (26.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - majetkový odbor - vedoucí - Horáková, Renata - 
rezignace - výběrová řízení 
 

818)  NEZVEDA,  Petr  
Půl miliardy pro město za 3 roky / Petr Nezveda. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 8 (23.2.2010), s. 2. 

dtto: 
ŠIP. Peníze z dotací půjdou na desítky projektů. Znojemské listy. 25.2.2010, roč. 19, č. 4, s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - města - hospodaření - Evropské fondy - dotace - využití 
- shrnutí 
 

819)  SMOLA,  Danie l  
Vedení radnice podpořilo Tibet / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 59 (11.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - radnice - vlajky - vyvěšení - mezinárodní - kampaně - 
Vlajka pro Tibet 
 

820)  SMOLA,  Danie l  
Odchod Horákové? Jen výmysl radnice : starosta Nezveda před časem oznámil, že na funkci rezignovala 
vedoucí majetkového odboru / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 63 (16.3.2010), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - kauzy - majetkový odbor - vedoucí - Horáková, Renata - 
odvolání 
 

821)  SMOLA,  Vojtěch  
Nejasné tlaky na znojemské radnici : vedení znojemské radnice: vedoucí odboru sama rezignovala / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 64 (17.3.2010), s. 1, 2, Jižní 
Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Spor s Horákovou jde do rady. Snad. Rovnost-Znojemský deník. 22.3.2010, roč, 21.,     
č. 68, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - kauzy - majetkový odbor - vedoucí - Horáková, Renata - 
odvolání 
 

822)  MOŠTĚK,  Mart in  
Rozpočet: objem vyšší, peněz méně : znojemští radní zveřejnili návrh letošního rozpočtu města / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 64 (17.3.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
ŠIP. Rada města projednala návrh rozpočtu. Znojemské listy. 25.3.2010, roč. 19, č. 6, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - Městský úřad Znojmo - rozpočty - 2010 - 
návrhy - zveřejnění 
 

823)  ŠIP 
Znojmo je velice úspěšné v čerpání dotací / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 5 (11.3.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - města - hospodaření - Evropské fondy - dotace - využití 
- shrnutí 
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824)  DAK 
Rada města včera jednala o Horákové / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 69 (23.3.2010), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Vzpurnou vedoucí znojemského úřadu odvolali radní nadvakrát. Mladá fronta dnes. 
24.3.2010, roč. 21, č. 70, s. 2, Jižní Morava. 
SMOLA, Daniel. Příběh se mění, Horáková odchází. Rovnost-Znojemský deník. 24.3.2010, roč. 21, č. 70, 
s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - kauzy - majetkový odbor - vedoucí - Horáková, Renata - 
odvolání 
 

825)  SMOLA,  Danie l  
Z rozpočtu Znojma zmizel parkovací dům : v rozpočtu Znojma pro letošní rok na poslední chvíli 
nefiguruje čtyřmilionová částka na odkup pozemků a projekt parkovacího domu v historickém centru / 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 76 (31.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - Městský úřad Znojmo - rozpočty - 
zveřejnění 
 

826)  SMOLA,  Danie l  
Horáková chce znát výtky vedení města : starosta Nezveda před časem oznámil, že na funkci 
rezignovala vedoucí majetkového odboru / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 8, č. 11 (19.3.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - kauzy - majetkový odbor - vedoucí - Horáková, Renata - 
odvolání 
 

827)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo i Krumlov mají rozpočty, může se stavět : obě města se mimo jiné pustí do vybudování 
autobusových terminálů / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 77 
(1.4.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - 
rozpočty 
 

828)  VOJTEK,  Mi lan  
Znojmo prostaví 300 miliónů korun : nejvýznamnější akcí je výstavba autobusového terminálu a oprava 
ulice Milady Horákové / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 82 (8.4.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - Městský úřad Znojmo - rozpočty - 
investice - rozdělení 
 

829)  JM 
Horáková s odvoláním z funkce nesouhlasí / jm, rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 13 (22.3.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - kauzy - majetkový odbor - vedoucí - Horáková, Renata - 
odvolání 
 

830)  JM 
Rada Horákovou odvolala / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - kauzy - majetkový odbor - vedoucí - Horáková, Renata - 
odvolání - Rada města Znojma 
 

831)  JM 
Finanční úřad: Očekáváme 18 500 daňových podání / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - úřady - Finanční úřad Znojmo - daňová přiznání 
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832)  EIS 
Znojmo bude hospodařit s rozpočtem 1,2 miliardy korun / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 13 
(30.3.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - Městský úřad Znojmo - rozpočty - 2010 - 
zveřejnění 
 

833)  EISENBRUK,  Jiř í  
Případ odchodu Renaty Horákové je zapeklitější, než se zprvu zdál / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 20, č. 13 (30.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - kauzy - majetkový odbor - vedoucí - Horáková, Renata - 
odvolání - Rada města Znojma 
 

834)  SMOLA,  Danie l  
Znojmo promlčelo starostovu havárii : moravskokrumlovským zastupitelům se nelíbí, že znojemská 
přestupková komise nechala promlčet nehodu starosty Jaroslava Mokrého / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 91 (19.4.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Úřad pod palbou: nechal promlčet nehodu starosty. Mladá fronta dnes. 20.4.2010, 
roč. 21, č. 92, s. 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský národní 
výbor Znojmo - odbor dopravy - přestupková komise - dopravní nehody - Mokrý, Jaroslav - promlčení 
 

835)  MOŠTĚK,  Mart in  
Radní museli škrtat dotace spolkům : městští radní rozhodli, které spolky letos dostanou městské dotace 
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 92 (20.4.2010),    
s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Rada města Znojma - městské - dotace - kultura - 
spolky - dělení 
 

836)  DAK 
Budova bývalého katastru je na prodej / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 92 (20.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Katastrální úřad Znojmo - stěhování - bývalé - budovy - 
prodej - nabídky 
 

837)  JM 
Znojmo má rozpočet na rok 2010 / jm, rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 1, 2. 

dtto: 
TREK. Rozpočet Znojma je schválen. Znojemsko. 6.4.2010, roč. 20, č. 14, s. 2. 
ŠIP. Rozpočet města Znojma byl schválen. Znojemské listy. 8.6.2010, roč. 19, č. 7, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - Městský úřad Znojmo - rozpočty - 2010 - 
zveřejnění 
 

838)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Majitelé neplatí poplatky za psy / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 99 (28.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - psi - poplatky - majitelé - dlužníci 
 

839)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Přísnější podmínky pro získání dotací / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstva - zasedání - dotace - přidělování - 
podmínky - zpřísnění 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 107 - 

840)  ZD 
JUDr. Josef Mareš, Znojmo vzpomíná / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 1. 

dtto: 
Do kytice vzpomínek. Znojemský týden. 12.4.2010, roč. 10, č. 16, s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Mareš, Josef - 65. výročí - 
úmrtí - biografie 
 

841)  BE 
Místo parkování práce pro 150 lidí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 17 (19.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - rozhovory 
 

842)  PROCHÁZKA,  František 
Otevřený dopis o praktikách na znojemské radnici určený lídrům politických stran / František 
Procházka. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 – Roč. 21, č. 101 (30.4.2010), s. 16. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - starostové - Nezveda, Petr - 
jednání - kritika 
 

843)  RAISKUBOVÁ,  Hana  
Chtěl kritizovat radnici, "sbalili" ho strážníci : muže odvezli městští strážníci na policii poté, co chtěl 
znojemským zastupitelům předat otevřený dopis / Hana Raiskubová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 105 (6.5.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
VSM, HRA. "Řekli mi, že mi exekutor zabaví majetek". Mladá fronta dnes. 6.5.2010, roč. 21, č. 105, s. 2, 
Jižní Morava. 
SMOLA, Daniel. Za kritiku radnice skončil na policii. Rovnost-Znojemský deník. 6.5.2010, roč. 21, č. 105, 
s. 1, 3. 
PROCHÁZKA, František. Otevřený dopis určený znojemským zastupitelům. Rovnost-Znojemský deník. 
6.5.2010, roč. 21, č. 105, s. 12. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo - otevřený dopis 
- předání - Procházka, František - veřejná - jednání - přístup - Městská policie - zákroky 
 

844)  VYROUBALOVÁ,  Martina  
Podal na Znojmo žalobu za to, že ho zadrželi strážníci / Martina Vyroubalová. -- In: Mladá fronta dnes. -
- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 106 (7.5.2010), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Policie: důchodce starostu nepomluvil. Rovnost-Znojemský deník. 12.7.2010, roč. 21,  
č. 159, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejná - jednání - přístup - 
Městská policie - zadržení - Procházka, František - žaloby - vyšetřování 
 

845)  MM 
Opozice: Odvolejte tajemníka! / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,  
č. 107 (10.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - tajemníci - odvolání - opozice - 
žádosti 
 

846)  RAISKUBOVÁ,  Hana  
Odvolejte tajemníka, žádají radnici Znojma : odvolání tajemníka znojemské radnice požaduje místní 
opozice / Hana Raiskubová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 108 (11.5.2010), 
s. 1, 3, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - tajemníci - Krejčíř, Vladimír - 
pochybení - opozice - odvolání - žádosti 
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847)  VOJTEK,  Mi lan  
Znojmo odkoupí areál pivovaru / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 109 
(12.5.2010), s. 12. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Zastupitelé souhlasili, Znojmo kupuje pivovar. Znojemské noviny. 7.5.2010, roč. 8,     
č. 18, s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - pivovary - pivovar 
Hostan - areály - odkoupení - Heineken - podmínky 
 

848)  KRUTIŠ,  Da l ibor  
"Suchá" vyhláška pomáhá hlavně v létě / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 112 (15.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - vyhlášky - alkohol - popíjení na 
veřejnosti - zákaz - pokuty 
 

849)  MOŠTĚK,  Mart in  
Z nových fondů investovalo Znojmo miliony / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 116 (20.5.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - investice - fondy - fond 
budoucnosti - využití 
 

850)  SPA 
Znojmo stále usiluje o převod Tip klubu / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 119 (24.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Tip klub - vlastnictví - Městský úřad Znojmo - 
bezúplatné převody - žádosti - využití 
 

851)  BE 
Město Znojmo si koupilo pivovar / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 20 (10.5.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - pivovary - pivovar 
Hostan - areály - odkoupení - Heineken - podmínky 
 

852)  SMOLA,  Danie l  
Pronájem Malé Louky? 2,- Kč/metr : znojemští radní měli v únoru na stole pronájem areálu Malé Louky. / 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 127 (2.6.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Starosta: Pronájem byl kvůli Lidlu. Rovnost-Znojemský deník. 2.6.2010, roč. 21, č. 127, 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - Malá Louka - 
areály - pronájem - nejasnosti - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - rozhovory 
 

853)  SMOLA,  Danie l  
Znojmo koupí pivovar Hostan. Za 26 milionů / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 129 (4.6.2010), s. 2. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Bývalý sládek: Hostan už nepiju. Rovnost-Znojemský deník. 4.6.2010, roč. 21, č. 129,    
s. 2. 
EIS. Pivovar za 26 milionů. Znojemsko. 11.5.2010, roč. 20, č. 19, s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - pivovary - pivovar 
Hostan - areály - odkoupení - Heineken - podmínky 
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854)  ŠIP 
Schváleno. Město koupí od společnosti Heineken pivovar : po dlouhém vyjednávání zastupitelé schválili 
podmínky odkupu areálu / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 10 (20.5.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření- pivovary - pivovar 
Hostan - areály - odkoupení - Heineken - podmínky - schválení 
 

855)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Pátý ročník udílení Ocenění Okrašlovacího spolku ve Znojmě / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 22 (24.5.2010), s. 4. 

dtto: 
EIS. Okrašlovací spolek oceňoval: Letos popáté. Znojemsko. 25.5.2010, roč. 20, č. 21, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - společenské - organizace - spolky - Okrašlovací spolek - 
ocenění - udělování - 5. ročník 
 

856)  BE 
Malá Louka zatím na své využití čeká / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 25 (14.6.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - Malá Louka - 
areály - využití - pronájmy - jednání 
 

857)  MOŠTĚK,  Mart in  
Osud Malé Louky: jasno po volbách : rozhodnutí, jak naložit s pozemky v Malé Louce, nechali zastupitelé 
svým nástupcům / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,       
č. 145 (23.6.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstva - zasedání - 
hospodaření - Malá Louka - areály - využití - jednání - odložení 
 

858)  MOŠTĚK,  Mart in  
Stát posunul Louku městu : Znojmo má šanci získat do majetku Loucký klášter / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 153 (2.7.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Loucký klášter - vlastnictví - 
bezplatné - převody - Ministerstvo financí 
 

859)  VOJTEK,  Mi lan  
Malá Louka si na rozhodnutí ještě počká / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20,      
č. 165 (19.7.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstva - zasedání - 
hospodaření - Malá Louka - areály - využití - jednání - odložení 
 

860)  JM 
Zastupitelé rozhodli o úvěru i Malé Louce / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 2. 

dtto: 
TREK. O Malé Louce rozhodne nová radnice. Znojemsko. 29.6.2010, roč. 20, č. 26, s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstva - zasedání - 
hospodaření - Malá Louka - areály - využití 
 

861)  PAK 
Prázdninový rozhovor se starostou o tom, na co se těší, a z čeho má strach / PaK. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 20, č. 26 (29.6.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - rozhovory 
 
 
 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 110 - 

862)  JM 
Dostane klášter v Louce nakonec město? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 28 (7.7.2010), s. 1. 

dtto: 
TREK. Louka Znojmu zdarma!. Znojemsko. 7.7.2010, roč. 20, č. 27, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Loucký klášter - vlastnictví - 
bezplatné - převody - Ministerstvo financí 
 

863)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Policie: Strážníci při zákroku pochybili / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 180 (5.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo -zastupitelstvo - veřejná - 
jednání - přístup - Procházka, František - Městská policie - zákroky - pochybení 
 

864)  LIPOWSKÁ,  K lára  
Pro klášter chceme hledat dlouhodobé a solidní nájemníky / Klára Lipowská. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 186 (12.8.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Loucký klášter - vlastnictví - 
bezplatné - převody - Ministerstvo financí - Nezveda, Petr - rozhovory 
 

865)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Loucký klášter může být města. Zdarma / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 186 (12.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Loucký klášter - vlastnictví - 
bezplatné - převody - Ministerstvo financí 
 

866)  MOŠTĚK,  Mart in  
O prodeji bytů by mělo rozhodnout referendum : velkým tématem současného starosty a lídra ODS pro 
komunální volby Petra Nezvedy byl po jeho nástupu do funkce prodej městských bytů / Martin Moštěk. -
- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 190 (17.8.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - osobnosti - starostové - 
Nezveda, Petr - rozhovory - komunální volby 2010 
 

867)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo má poprvé radního kraje. Balíka / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 195 (23.8.2010), s. 3. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Krajské zastupitelstvo 
Jihomoravského kraje - osobnosti - radní - Balík, Pavel - nominace 
 

868)  RZT 
Procházka byl zadržen protizákonně / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 34 (16.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo - veřejná - 
jednání - přístup - Procházka, František - Městská policie - zákroky - pochybení 
 

869)  SMOLA,  Danie l  
Věřím, že s novým vedením Znojma budu spolupracovat / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 215 (15.9.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - hejtmani - Hašek, Michal - rozhovory 
 

870)  SMOLA,  Danie l  
Miliarda dotací? Nakonec to bude o hodně míň / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 216 (16.9.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - místostarostové - Balík, Pavel - rozhovory 
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871)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Oto Mašek: Stačí mi, když se lidé usmívají / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - radní - ředitelé - Mašek, Oto - rozhovory 
 

872)  TIK 
Místostarosta Marian Keremidský: Jsem rád, že je ve Znojmě rušno / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, 
č. 35 (31.8.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - místostarostové - Keremidský, Marian - 
rozhovory 
 

873)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Z videoterminálů přijdou miliony / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 222 (23.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - výherní automaty - videoterminály - 
poplatky - zvýšení - městská pokladna - příjem - zákon o místních poplatcích - novelizace 
 

874)  RAK 
Ve Znojmě se fixlovalo se zakázkami, myslí si policie / Rak. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-
9587. -- Roč. 54, č. 187 (24.9.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné zakázky - korupce - 
Policie ČR - protikorupční jednotky - vyšetřování 
 

875)  JT 
Policie vtrhla na znojemskou radnici a odvedla si tajemníka / jt, miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 20, č. 223 (27.9.2010), s. 1, 4. 

dtto: 
JIH-MIŠ. Antikorupční tým obsadil radnici. Lidové noviny. 24.9.2010, roč. 23, č. 223, s. 4. 
SMOLA, Daniel. Korupce: policie podezírá úředníky. Rovnost-Znojemský deník. 24.9.2010, roč. 21,         
č. 223, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné zakázky - korupce - 
Policie ČR - protikorupční jednotky - vyšetřování 
 

876)  LUKŠOVÁ,  Barbora  
Policie obsadila radnici Znojma. Cítí korupci : znojemskou radnici a dvě stavební firmy obsadili včera 
detektivové z protikorupční policie / Barbora Lukšová, Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 223 (24.9.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Kdo vyhrával nejčastěji zakázky ve Znojmě? To nemám v hlavě. Mladá fronta dnes. 
24.9.2010, roč. 21, č. 223, s. 3, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné zakázky - korupce - 
Policie ČR - protikorupční jednotky - vyšetřování 
 

877)  ČTK 
Za úplatky na znojemské radnici policie stíhá pět lidí / čtk. -- In: Lidovénoviny. -- ISSN 0862-5921. -- 
Roč. 23, č. 224 (25.9.2010), s. 5. 

dtto: 
ČTK; MLN. Stíhaný tajemník Znojma končí. Lidové noviny. 29.9.2010, roč. 23, č. 226, s. 5. 
MIV. Policie stíhá ve znojemské kauze pět lidí. Právo. 25.9.2010, roč. 20, č. 224, s. 5. 
MIV. Tajemník radnice ve vazbě. Právo. 27.9.2010, roč. 20, č. 225, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné zakázky - korupce - 
Policie ČR - protikorupční jednotky - vyšetřování - obvinění 
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878)  MIV 
Tajemník městského úřadu z vazby poslal do Znojma rezignaci / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 20, č. 226 (29.9.2010), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Pět obviněných z korupce. Mezi nimi i tajemník. Mladá fronta dnes. 25.9.2010, roč. 21, 
č. 224, s. 1, 2, Jižní Morava. 
BAR. Znojemský tajemník je ve vazbě. Padne i starosta?. Mladá fronta dnes. 27.9.2010, roč. 21, č. 225, 
s. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné zakázky - korupce - 
Policie ČR - protikorupční jednotky - vyšetřování 
 

879)  LUKŠOVÁ,  Barbora  
Starosto, chceme slyšet vysvětlení, vyzývají Nezvedu / Barbora Lukšová. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 225 (27.9.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
RAISKUBOVÁ, Hana. Vysvětlete, co tajemník dělal, vyzývají starostu Znojma. Mladá fronta dnes. 
29.9.2010, roč. 21, č. 226, s. 1, Jižní Morava. 
SMOLA, Daniel; KRUTIŠ, Dalibor. V kauze tajemník je pět obviněných. Rovnost-Znojemský deník. 
25.9.2010, roč. 21, č. 224, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné zakázky - korupce - 
Policie ČR - protikorupční jednotky - vyšetřování 
 

880)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Opozice chce mimořádné zastupitelstvo / Dalibor Krutiš, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 224 (25.9.2010), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Krejčíř je ve vazbě, stavař vypovídal. Rovnost-Znojemský deník. 27.9.2010, roč. 21,     
č. 225, s. 1, 3. 
SMOLA, Daniel. Krejčíř poslal z vazby rezignaci. Rovnost-Znojemský deník. 29.9.2010, roč. 21, č. 226,  
s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejnézakázky - korupce - 
Policie ČR - protikorupční jednotky - razie - vyšetřování 
 

881)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Ani Kauza Krejčíř ODS ke změnám nedonutila / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 226 (29.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné zakázky - korupce - 
Policie ČR - protikorupční jednotky - vyšetřování - obvinění 
 

882)  MIV 
Výběrová řízení ve Znojmě zopakují / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 227 
(30.9.2010), s. 5. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Znojmo čeká po skandálu nová výběrová řízení. Právo. 30.9.2010, roč. 20, č. 227, s. 11. 
SMOLA, Vojtěch. Znojmo ruší výběrová řízení. Zpřísní pravidla. Mladá fronta dnes. 30.9.2010, roč. 11,  
č. 227, s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - korupční - skandály - výběrová 
řízení - opakování - pravidla - zpřísnění 
 

883)  VACULOVÁ,  He lena 
Znojmo má radniční anticenu : důchodce si chtěl stěžovat na znojemské radní, proto skončil v cele 
předběžného zadržení / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21,        
č. 227 (30.9.2010), s. 5, Jižní Morava. 
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dtto: 
SMOLA, Daniel. Tajemník Krejčíř vyhrál anticenu. Rovnost-Znojemský deník. 30.9.2010, roč. 21, č. 227, 
s. 1, 4. 
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - městské úřady - veřejnost - komunikace 
- svoboda projevu - soutěže - Otevřeno-Zavřeno - Otevřená společnost - anticeny - Krejčíř, Vladimír 
 

884)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kauza dokazuje, že se s korupcí bojovat dá : lídra pro komunální volby vybírali příznivci Věcí veřejných 
nadvakrát / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 227 
(30.9.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - politické - strany - Věci veřejné - komunální volby - 
osobnosti - lídři - Blažek, Jan - rozhovory 
 

885)  MIV 
Znojemská opozice požaduje mimořádné jednání zastupitelů / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 20, č. 228 (1.10.2010), s. 10. 

dtto: 
VSM. Kvůli korupční kauze čeká Znojmo mimořádné zastupitelstvo. Mladá fronta dnes. 1.10.2010, roč. 
21, č. 228, s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstva - svolání - 
mimořádná - jednání - Československá sociální demokracie (politická strana) 
 

886)  SMOLA,  Danie l  
Žena starosty měla auto od Krejčíře / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 228 (1.10.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - korupční - skandály - Policie ČR 
- vyšetřování 
 

887)  SMOLA,  Danie l  
Politici ignorovali schůzku se starostou : Jen Petr Nezveda a Marian Keremidský se sešli na včerejší 
schůzce, kterou svolal starosta kvůli kauze bývalého tajemníka / Daniel Smola, Martin Moštěk. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 231 (5.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - korupční - kauzy - projednání - starostové - Nezveda, 
Petr - schůzky - svolání - politici - absence 
 

888)  SMOLA,  Vojtěch  
Chtějí vysvětlení korupční aféry, stále nic neslyšeli / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 232 (6.10.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné zakázky - korupce - 
Policie ČR - protikorupční jednotky - razie – vyšetřování 
 

889)  JM 
Jak na videoterminály / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 10, č. 37 (6.9.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - výherní automaty - videoterminály - 
poplatky - zvýšení - městská pokladna - příjem - zákon o místních poplatcích - novelizace 
 

890)  MOŠTĚK,  Mart in  
Nezveda odmítl svolat zastupitelstvo : zastupitelé se už do voleb nejspíš nesejdou / Martin Moštěk. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 234 (8.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - městské zastupitelstvo - mimořádné - zasedání - svolání 
- starostové - Nezveda, Petr - odmítnutí 
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891)  MACÍK,  Jiř í  
Odstupte! Napsali znojemskému starostovi / Jiří Macík. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 236 (11.10.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Nezvedo, odstup, vyzývá dopis. Rovnost-Znojemský deník. 11.10.2010, roč. 21, č. 236, 
s. 1, 14. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo - Zastupitelstvo 
města Znojma - Nezveda, Petr - rezignace - výzvy - otevřené dopisy 
 

892)  SMOLA,  Danie l  
Kauza Krejčíř: další vyšetřování / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 235 (9.10.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné zakázky - korupce - 
Policie ČR - protikorupční jednotky - vyšetřování - obvinění 
 

893)  VSM 
Znojmu slibují méně korupce a prodej bytů / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 237 (12.10.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - politické - strany - komunální volby - volební - programy 
 

894)  SMOLA,  Vojtěch  
Opravu sídliště zastínila korupce : znojemští půjdou k volbám ovlivněni nynější korupční aférou na radnici 
/ Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 237 (12.10.2010), s. 4, Jižní 
Morava. 

dtto: 
REŽŇÁKOVÁ, Tereza. Znojmo odstavilo KSČM, teď má jiné téma - korupci. Mladá fronta dnes. 
12.10.2010, roč. 21, č. 237, s. 5, Volby 2010. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - komunální politika - volební období - zhodnocení - 
úspěchy - neúspěchy - korupce 
 

895)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Starosta ignoruje výzvu zastupitelů : na písemnou výzvu sedmnácti z jednatřiceti zastupitelů k 
odstoupení z křesla starosty Znojma nehodlá Petr Nezveda reagovat / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 237 (12.10.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - zastupitelé - 
výzvy - rezignace - odmítnutí 
 

896)  VOJTEK,  Mi lan  
Ve Znojmě žádají hlavu starosty / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 238 
(13.10.2010), s. 12. 

dtto: 
TREK. 17 zastupitelů žádá starostovu hlavu. Znojemsko. 19.10.2010, roč. 20, č. 42, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo - Zastupitelstvo 
města Znojma - starostové - Nezveda, Petr - rezignace - výzvy - otevřené dopisy 
 

897)  VSM 
Starosta Nezveda rezignovat nehodlá / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21,   
č. 238 (13.10.2010), s. 5, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - zastupitelé - 
výzvy - rezignace - odmítnutí 
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898)  SMOLA,  Danie l  
Podivné zakázky? Za desítky milionů : vyvěšení pronájmu areálu Malé Louky přes vánoční svátky není 
jedinou zakázkou města Znojma, nad kterou visí otazník / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 239 (14.10.2010), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - veřejné zakázky - výběrová řízení - korupce - 
nevyjasněné - okolnosti 
 

899)  RZT 
Protikorupční tým vtrhl na radnici / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 40 (27.9.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Policie zadržela Hahna, Šimečka a Krejčíře. Znojemsko. 27.9.2010, roč. 20, č. 39,   
s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné zakázky - korupce - 
Policie ČR - protikorupční jednotky - vyšetřování 
 

900)  SMOLA,  Danie l  
Krejčíř skončil, vyšetřování pokračuje / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 8, č. 39 (1.10.2010), s. 1, 2, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné zakázky - korupce - 
Policie ČR - protikorupční jednotky - vyšetřování 
 

901)  RTZ 
Kauza podplácení: Začíná výslech svědků / rtz. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 41 (4.10.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
TREK. Tajemník Krejčíř dál ve vazbě. Znojemsko. 5.10.2010, roč. 20, č. 40, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné zakázky - korupce - 
Policie ČR - protikorupční jednotky - vyšetřování 
 

902)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Titul "Zavřeno" získal tajemník a obecní policie / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 41(4.10.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - soutěže - Otevřeno x Zavřeno - Krejčíř, Vladimír - 
obecní policie - vítězství - Otevřená společnost, o. p. s. 
 

903)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Starosta na pranýři otázek a odpovědí / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 40 (5.10.2010), 
s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - rozhovory 
 

904)  RAISKUBOVÁ,  Hana  
Ve Znojmě půjde ODS do opozice, jinde zatím neví : úterý bylo v okresních městech ve znamení 
intenzivního vyjednávání / Hana Raiskubová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21,    
č. 244 (20.10.2010), s. 1. Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - povolební - jednání - koalice - opozice 
 

905)  SMOLA,  Danie l  
Starosta Kaššai: s KDU a nestraníky : po včerejším jednání je jasné složení vedení Znojma / Daniel 
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 244 (20.10.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - městské zastupitelstvo - složení - povolební - jednání - 
koalice - Československá sociální demokracie (politická strana) - Sdružení nestraníků - KDU-ČSL 
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906)  SMOLA,  Danie l  
Kaššai: Místo tří místostarostů budou nově jenom dva / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 248 (25.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Rada města Znojma - složení - osobnosti - starostové - 
Kaššai, Michal - místostarostové - Balík, Pavel - Grois, Jan - koalice - Tři plus jedna pro Znojmo 
 

907)  ČTK 
Znojemský úředník zůstane ve vazbě / čtk, miš. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23,    
č. 249 (26.10.2010), s. 5. 

dtto: 
ČTK. Bývalý tajemník Znojma zůstane ve vazbě. Soud mu zamítl stížnost. Mladá fronta dnes. 26.10.2010, 
roč. 21, č. 249, s. 1, Jižní Morava. 
SMOLA, Daniel. Bývalý tajemník zůstává ve vazbě. Rovnost-Znojemský deník. 26.10.2010, roč. 21,         
č. 249, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - tajemníci - Krejčíř, Vladimír - 
veřejné zakázky - úplatky - vazby - vyšetřování - Policie ČR 
 

908)  MOŠTĚK,  Mart in  
Na některá místa uděláme výběrová řízení / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 249 (26.10.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - místostarostové - Grois, Jan - rozhovory 
 

909)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo povede Kaššai, koalice stvrdila smlouvu : znojemští už mají definitivně potvrzeno, kdo povede 
jejich radnici v příštích čtyřech letech / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -
- Roč. 21, č. 250 (27.10.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - povolební - jednání - 
koalice - Tři plus jedna pro Znojmo - opozice - složení 
 

910)  SMOLA,  Danie l  
Petr Nezveda skončí v pondělí : Znojmo dostane nové vedení osmého listopadu / Daniel Smola, Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 254 (2.11.2010), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - městské zastupitelstvo - složení - koaliční dohody - 
osobnosti - starostové - Kaššai, Zbyšek - rozhovory 
 

911)  SMOLA,  Danie l  
Pokladna Znojma je prázdná : Znojmo zoufale čeká na pět milionů korun, které mají dorazit z kraje / 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 256 (4.11.2010), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - nedostatky 
 

912)  SMOLA,  Danie l  
Starosta Kaššai: s KDU a nestraníky / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 8, č. 42 (22.10.2010), s. 1. 

dtto: 
KOP. Koalice je před podpisem. Znojemský týden. 25.10.2010, roč. 10, č. 44, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Rada města Znojma - složení - 
osobnosti - starostové - Kaššai, Zbyšek 
 

913)  SMOLA,  Danie l  
Kauza Krejčíř: už statisícové úplatky / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 8, č. 42 (22.10.2010), s. 3. 

dtto: 
RD. Tajemník Krejčíř žádá o propuštění na svobodu. Znojemský týden. 25.10.2010, roč. 10, č. 44, s. 1. 
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Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - tajemníci - Krejčíř, Vladimír - 
veřejné zakázky - úplatky - vazby - vyšetřování - Policie ČR 
 

914)  JM 
Kaššai: Nechceme nikoho převálcovat, ale dohodnout se / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 44 (25.10.2010), s. 3. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Kaššai, Zbyšek - rozhovory 
 

915)  MIV 
Znojemskou radnici ovládla ČSSD / miv, jar. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 260 
(9.11.2010), s. 10. 

dtto: 
ŠIP. Znojmo povede v následujícím období koalice Tři plus jedna. Znojemské listy. 4.11.2010, roč. 19,    
č. 22, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Kaššai, Zbyšek - koalice - 
koaliční - dohody 
 

916)  MOŠTĚK,  Mart in  
Starostou Znojma je Zbyšek Kaššai / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 260 (9.11.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - osobnosti - starostové - Kaššai, 
Zbyšek 
 

917)  MOŠTĚK,  Mart in  
Hašek podepřel Kaššaie sliby : Jihomoravský hejtman podpořil nové vedení znojemské radnice a nabídl 
spolupráci při prosazení  rekonstrukce silnice I/53 / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 261 (10.11.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - městské zastupitelstvo - vedení - osobnosti - 
starostové - Kaššai, Zbyšek - hejtmani - Hašek, Michal - podpora - spolupráce - silnice I/53 - 
rekonstrukce - Nemocnice Znojmo - modernizace 
 

918)  SMOLA,  Vojtěch  
Městská pokladna? Není to na žádné velké vyskakování / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 262 (11.11.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - osobnosti - starostové - Kaššai, 
Zbyšek - rozhovory 
 

919)  MOŠTĚK,  Mart in  
Městská kasa pookřála, dotace ale mají zpoždění : do Znojma zatím nedorazila větší část dotace          
na opravy Horního náměstí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 266 (16.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - městské finance - hospodaření - 
dotace - zpoždění 
 

920)  MOŠTĚK,  Mart in  
Radní poprvé schůzovali, audit odložili / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 267 (18.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Rada města Znojma - schůze - 
audity - projednávání 
 

921)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo hledá nového tajemníka / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 274 (26.11.2010), s. 1. 
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Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - finanční - personální - audity - 
zadání - tajemníci - hledání 
 

922)  ČERNOŠEK,  Lubomír  
První český starosta Znojma / Lubomír Černošek. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 7, č. 1 (2010), s. 24,     
26, 28. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Mareš, Josef - biografie - 
česko-německé - texty 
 

923)  ČERNOŠEK,  Lubomír  
Der erste tschechische Bürgermeister von Znojmo / Lubomír Černošek. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 7, 
Nr. 1 (2010), S. 25, 27, 29. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Mareš, Josef - biografie - 
česko-německé - texty 
 

924)  TIK 
První, kdo odstoupil z nového zastupitelstva, je Kateřina Kasanová / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20,  
č. 44 (2.11.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstva - Kasanová, 
Kateřina - odstoupení 
 

925)  MOŠTĚK,  Mart in  
Radní: Audit na radnici bude tříkolový : znojemští radní se dohodli, jak prověří fungování úřadu             
za poslední čtyři roky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,  
č. 279 (2.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření- prověření - audit 
 

926)  BE 
Modrá se změní v oranžovou / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 46 (8.11.2010), s. 3. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Zbyšek Kaššai: Stýkali jsme se čtyři roky, Pavel Balík, Miroslav Kavka a Pavel Štohl. 
Znojemsko. 9.11.2010, roč. 20, č. 45, s. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Kaššai, Zbyšek - koalice - 
koaliční - dohody 
 

927)  SMOLA,  Vojtěch  
Hospodaření Znojma prověří hned tři audity / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 285 (9.12.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - prověření - audit 
 

928)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Krejčíř přišel podepsat výpověď / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 287 (11.12.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Radnice (Znojmo, Česko) - 
osobnosti - tajemníci - Krejčíř, Vladimír - výpověď – podepsání 
 

929)  CHAF 
Starostou Znojma je Zbyšek Kaššai / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 47 (15.11.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - osobnosti - starostové - Kaššai, 
Zbyšek - nástup 
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930)  BE 
Zastupitelé města Znojma pro rok 2010-2014 / be. -- In: Znojemský týden :Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 47 (15.11.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Zastupitelstvo města Znojma - 
zastupitelé - přehledy 
 

931)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Obvinili ho, teď se fotí se starostou : starosta Znojma Zbyšek Kaššai se nechal vyfotit do novin 
Znojemský týden se zástupcem jejich vydavatele Zbyškem Dřevojanem, obviněným z vydírání / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 289 (14.12.2010), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Kaššai, Zbyšek - Dřevojan, 
Zbyšek - trestní stíhání - společné - fotografování 
 

932)  SMOLA,  Danie l  
Zastupitelstvo: za adrenalinem do podzemí : zrušení prodeje stavebních pozemků firmám VHS a Pozemní 
stavby nebo projekt prohlídkových adrenalinových tras v podzemí / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 289 (14.12.2010), s. 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Zastupitelé včera poprvé pracovali. Rovnost-Znojemský deník. 16.12.2010, roč. 21,    
č. 291, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - městské zastupitelstvo - 
jednání - program 
 

933)  TREK 
Starosta Zbyšek Kaššai: Vrátím Znojmo na mapu ČR / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 46 
(16.11.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo - zasedání - 
osobnosti - starostové - Kaššai, Zbyšek 
 

934)  EISENBRUK,  Jiř í  
Znojemská městská rada je malou poliklinikou / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 46 
(16.11.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo - zasedání - Rada 
města Znojma - členové - zvolení 
 

935)  ŠIP 
Novým starostou Znojma je Zbyšek Kaššai / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 23 (19.11.2010),    
s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - osobnosti - starostové - Kaššai, 
Zbyšek - zvolení 
 

936)  JM 
Město zaplatilo, ale pivovar nemá / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 48 (22.11.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - pivovary - pivovar 
Hostan - areály - odkoupení - Heineken - Katastr nemovitostí ČR - zapsání - odklad 
 

937)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Více informací z města? Příští rok / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 296 (22.12.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Rada města Znojma - zastupitelstvo - jednání - 
usnesení - zápisy - informovanost - navýšení - 2011 
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938)  MM 
Městští radní sestavili poradní komise / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 22, č. 1 (03.01.2011), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - komise - složení - změny 
 

939)  RDZ 
Policisté vyslechnou i Petra Nezvedu / rdz. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 49 (29.11.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - tajemníci - veřejné zakázky - 
úplatky - vyšetřování - Policie ČR 
 

940)  CHAF 
Za zvířátka na adventu mělo město zaplatit 120 tisíc / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 49 (29.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - Advent 
 

941)  RZ 
Heineken zařizuje převod pivovaru / rz. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 49 (29.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - pivovary - pivovar 
Hostan - areály - odkoupení - Heineken - Katastr nemovitostí ČR - zapsání - odklad 
 

942)  ŠIP 
Nejbližší priority: domov důchodců i prodej bytů / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 24 
(2.12.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - priority 
 

943)  RED 
Nabídku kulturních akcí bychom chtěli rozšiřovat : rozhovor s novým místostarostou Znojma Janem 
Groisem / red. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 24 (2.12.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - osobnosti - místostarostové - 
Grois, Jan - rozhovory 
 

944)  TREK 
Tříkolový audit bude stát asi dva miliony / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 49 (7.12.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - prověření - audit 
 

945)  KALNÝ,  Jan 
Jak dál ve Znojmě? / Jan Kalný. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 51 (13.12.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - aktivity - 
plánování - hodnocení - bilance 
 

946)  ŠIP 
Fungování a hospodaření města prověří tříkolový audit / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 25 
(16.12.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - prověření - audit 
 

947)  JM 
Heineken předá městu pivovar / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 52 (20.12.2010), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - pivovary - pivovar 
Hostan - areály - odkoupení - Heineken - Katastr nemovitostí ČR - zapsání 
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948)  TREK 
Enormní zájem o místo nejvyššího úředníka / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 51 (21.12.2010), s. 1. 

dtto: 
JM. Tajemníka chce dělat 25 zájemců. Znojemský týden. 27.12.2010, roč. 10, č. 53, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - finanční - personální - audity - 
zadání - tajemníci - hledání 
 
 
 

Veřejný ž i vot –  spo lečenské organ izace: 
 
 

949)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Dvacet let rotariáni pomáhají, v únoru budou tančit / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 3 
(19.1.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Rotary klub - rotariáni - plesy 
 

950)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Pátý ročník udílení Ocenění Okrašlovacího spolku ve Znojmě / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 22 (24.5.2010), s. 4. 

dtto: 
EIS. Okrašlovací spolek oceňoval: Letos popáté. Znojemsko. 25.5.2010, roč. 20, č. 21, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - společenské - organizace - spolky - Okrašlovací spolek - 
ocenění - udělování - 5. ročník 
 

951)  MALETOVÁ,  Kristýna  
Občanské sdružení Sealsfield: Neopomínat mnohými opomíjené Znojmo / Kristýna Maletová. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 30 (27.7.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - společenské - organizace - spolky - občanská sdružení - Občanské 
sdružení Sealsfield - osobnosti - předsedové - Klement, Vítězslav - rozhovory 
 
 
 

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

952)  LÍDŘI 
Lídři se vyjádřili k prodeji bytů města. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 237 (12.10.2010), s. 4. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. K prodeji městských bytů se chystají všichni. Rovnost-Znojemský deník. 14.10.2010, 
roč. 21, č. 239, s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - komunální volby - městské byty - prodej - lídři - 
stanoviska 
 

953)  MOŠTĚK,  Mart in  
V politice by měli být noví lidé : znojemský místostarosta Marian Keremidský vede krajskou kandidátku 
Zemanovců / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 21 
(26.1.2010), s. 3 

dtto: 
KEŠ. Keremidský v novém politickém dresu. Znojemský týden. 18.1.2010, roč. 10, č. 4, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Strana Práv Občanů ZEMANOVCI - osobnosti - 
lídři - místostarostové - Keremidský, Marian - rozhovory 
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954)  RZT 
Zbyšek Kaššai se stal místopředsedou krajské ČSSD / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 4. (18.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - ČSSD - osobnosti - místopředsedové - Kaššai, 
Zbyšek - volby 
 

955)  MOŠTĚK,  Mart in  
TOP 09 chystá lídry pro region : regionální organizaci založila před letošními volbami na Znojemsku další 
z nových stran, TOP 09 / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 29 (4.2.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Chci dát prostor novým tvářím. Rovnost-Znojemský deník. č.2.2010, roč, 21, č. 29,    
s. 3. 
Znojmo (Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - politické - strany - TOP 09 - založení 
 

956)  ZBYŠEK 
Zbyšek Kaššai: Kvůli prodeji bytů jsem odešel z rady. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 6 (1.2.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - ČSSD - osobnosti - Kaššai, Zbyšek - volby 
 

957)  MOŠTĚK,  Mart in  
Do Znojma už dorazily i Věci veřejné : své základní organizace založila na Znojemsku většina                  
z významnějších nových stran / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 39 (16.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - komunální politika - komunální volby - politické - strany - zakládání - 
Věci veřejné - Strana Práv Občanů ZEMANOVCI - šance 
 

958)  MOŠTĚK,  Mart in  
Strana Věci veřejné už dorazila i do Znojma : své základní organizace založila na Znojemsku většina       
z významnějších nových stran / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8,  
č. 7 (19.2.2010), s. 3. 

dtto: 
KOP. Miloš Zeman představil své "dítě". Znojemský týden. 22.2.2010, roč. 10, č. 9, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - komunální politika - komunální volby - politické - strany - zakládání - 
Věci veřejné - Strana Práv Občanů ZEMANOVCI - šance 
 

959)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Hejtman Hašek kandiduje místo Kaššaie : jedenácté místo na kandidátce ČSSD na jižní Moravě zaujme 
namísto znojemského lékaře Kaššaie hejtman Hašek / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 58 (10.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - ČSSD - volby - kandidáti - Kaššai, Zbyšek - 
odstoupení - Hašek, Michal 
 

960)  EISENBRUK,  Jiř í  
Budeme tolerovat vítěze voleb, ať už to bude kdokoliv / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20,    
č. 8 (23.2.2010), s. 1, 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - komunální politika - komunální volby - politické - strany - založení - 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 
 

961)  RED 
Za Znojemsko kandiduje hejtman Hašek / red. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 12 (15.3.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - ČSSD - volby - kandidáti - Kaššai, Zbyšek - 
odstoupení - Hašek, Michal 
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962)  MOŠTĚK,  Mart in  
Lídři regionu: Je čas bioplynek : sociální demokraté vytáhli do volební kampaně s návrhem na budování 
bioplynových stanic místo fotovoltaik a větrníků / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 100 (29.4.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - kampaně - priority - bioplynové stanice 
 

963)  VOLEBNÍ 
Volební lídři stran v Jihomoravském kraji. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, č. 101 
(30.4.2010), s. 7. 
Jihomoravský kraj (Česko) - Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - 2010 - lídři 
 

964)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojemsko: velmi klidná kampaň : týden před volbami jsou lídři spokojení s kampaní a těší se na výsledky 
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 119 (24.5.2010),   
s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - Sněmovna - předvolební - kampaně - 
kandidáti - hodnocení 
 

965)  MOŠTĚK,  Mart in  
Komunálky: Bayerová ne, Mašek za ODS : většina stran už zná lídry pro podzimní komunální volby / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 136 (12.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - kandidátky - sestavování 
 

966)  MOŠTĚK,  Mart in  
Koalice hlásí splněno, opozice počítá náklady : chybí průmyslová zóna, parkování je nedotažené / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 155 (7.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - volební období - konec - programová - prohlášení - 
splnění - hodnocení 
 

967)  PI 
J. Grois: Chození s misskou, to už je dávná historie / PI. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - ČSSD - osobnosti - předsedové - Grois, Jan - 
rozhovory 
 

968)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kaššai: Odvolejte Keremidského : před volbami vrcholí konfrontace mezi znojemskou ČSSD a jejich 
bývalým lídrem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 167 
 (21.7.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - ČSSD - předvolební - konfrontace - Kaššai, Zbyšek - 
Keremidský, Marian 
 

969)  MOŠTĚK,  Mart in  
Místo dláždění náměstí chceme stavět byty : osmačtyřicetiletý gynekolog Zbyšek Kaššai je lídrem 
sociálních demokratů ve Znojmě a kandidátem na starostu města / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 172 (27.7.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - ČSSD - osobnosti - lídři - Kaššai, 
Zbyšek - rozhovory 
 

970)  MOŠTĚK,  Mart in  
Na funkci starosty Znojma letos neaspiruji / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 178 (3.8.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Komunistická strana Čech a Moravy - osobnosti - 
lídři - Hekrle, Ludvík - rozhovory 
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971)  MM 
Nová generace cílí na prvovoliče / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 181 (6.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Nová generace - komunální volby - kandidáti 
 

972)  MOŠTĚK,  Mart in  
V centru chceme zdarma Wifi, na úřadu audity / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 184 (10.8.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - kandidáti - Nová generace - 
osobnosti - lídři - Klement, Vítězslav - rozhovory 
 

973)  STŘECHA,  František 
Zbyšek Kaššai: Musíme zastavit rychlé zadlužování města / František Střecha. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
20, č. 30 (27.7.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - ČSSD - volby - kandidáti - osobnosti - lékaři - 
Kaššai, Zbyšek - rozhovory 
 

974)  MOŠTĚK,  Mart in  
Přestupy sezony: Bayerová a Mokrý / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 185 (11.8.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - kandidáti - přehledy 
 

975)  MOŠTĚK,  Mart in  
Zemanovci získali šéfku odborů Šalomonovou a ředitele Hubatku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 187 (13.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - komunální volby - politické - strany - Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 
- kandidátky 
 

976)  SMOLA,  Danie l  
Ve volbách bojujeme o post starosty Znojma : Sdružení nestraníků má ve Znojmě překvapivou tvář na 
pozici volební jedničky / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 196 (24.8.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - Sdružení nestraníků - osobnosti - 
politikové - lídři - Bogdan, Miloš - rozhovory 
 

977)  BE 
Mladí kandidáti jdou do voleb / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 33 (9.8.2010), s. 3. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Nová generace míří na radnici. Znojemsko. 10.8.2010, roč. 20, č. 32, s. 1, 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Nová generace - volby - kandidáti – představení 
 

978)  RZT 
Komunisté překvapili nebo spíš zaskočili? / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 34 (16.8.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - KSČM - volby - kandidáti - kandidátky 
 

979)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
SPO Zemanovci odstartovali předvolební kampaň / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 34 (16.8.2010), s. 3. 

dtto: 
EIS. Lídr Marian Keremidský: Zemanovci neslibují, Zemanovci nabízejí. Znojemsko. 17.8.2010, roč. 20, 
č. 33, s. 13. 
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Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Strana Práv Občanů ZEMANOVCI - volby - 
kandidáti 
 

980)  RZT 
Velký den a hodina V - volby přichází / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 34 (16.8.2010), s. 4. 

dtto: 
MRVA, Vlastimil. Do voleb jde 14 subjektů, voliči znají jen některé. Znojemsko. 17.8.2010, roč. 20,       
č. 33, s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - kandidáti - kandidátky - představení 
 

981)  BUCHTELA,  Josef 
Josef Buchtela: Byty bydlícím / Josef Buchtela. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 35 (23.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Občané městu - město občanům - volby - kandidáti 
- Buchtela, Josef - volební - programy 
 

982)  PLAČEK,  Micha l  
ČSSD není stranou slibů, ale konkrétních a věcných řešení / Michal Plaček. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. --Roč. 10, č. 35 (23.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - ČSSD - volby - kandidáti - Plaček, Michal - volební - 
programy 
 

983)  JM 
Rozvadovská: Nechceme mít prospěch ze zakázek města / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 35 (23.8.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - TOP 09 - volby - kandidáti - Rozvadovská, Anita 
 

984)  SMOLA,  Danie l  
Devadesát tisíc za třípokojový byt se dá unést / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 202 (31.8.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Občané městu - město občanům - volby - kandidáti 
- osobnosti - senátorky - Bayerová, Marta - rozhovory 
 

985)  MM 
Balík byl zvolen do krajské rady / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 206 (4.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - koalice - Krajské zastupitelstvo Jihomoravského 
kraje - členové - Balík, Pavel 
 

986)  MOŠTĚK,  Mart in  
Volby: Znojmo má 414 kandidátů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 207 (6.9.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - kandidáti - přehledy 
 

987)  MOŠTĚK,  Mart in  
Byl jsem v týmu, který Znojmo rozpohyboval / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 214 (14.9.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Strana Práv Občanů ZEMANOVCI - volby - 
osobnosti - kandidáti - Keremidský, Marian - rozhovory 
 

988)  SMOLA,  Danie l  
Volební kampaň? I za statisíce / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 215 (15.9.2010), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - volební - kampaně - rozpočty - utajení 
 

989)  SMOLA,  Danie l  
Petr Nezveda by se musel chovat skromněji : lídr sdružení Znojemští patrioti - Nezávislí demokraté 
Rostislav Koníček chce začít ve Znojmě řešit především dopravní problémy / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 220 (21.9.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Znojemští patrioti - Nezávislí demokraté - 
osobnosti - lídři - Koníček, Rostislav - komunální volby 
 

990)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Strany už mají svá čísla do voleb / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - kandidátky - přehledy 
 

991)  JM 
Bogdan: Jsem připraven se věnovat práci na radnici / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - Sdružení nestraníků - osobnosti - 
politikové - lídři - Bogdan, Miloš - rozhovory 
 

992)  GABRHEL,  V .  
Mezigenerační tápání / Gabrhel. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - ČSSD - komunální volby - kandidáti - Gabrhel, V. 
 

993)  DUŠ 
"Věřím, že ostrých loktů nebude třeba," doufá Jelínková / duš. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Strana Práv Občanů ZEMANOVCI - komunální volby 
- kandidáti - Jelínková, Marcela - rozhovory 
 

994)  TIMA,  V last imi l  
Proč prodáme byty nájemníkům po bytech / Vlastimil Tima. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 5. 
Znojmo - veřejný život - politické - strany - ČSSD - komunální volby - kandidáti - Tima, Vlastimil 
 

995)  SMOLA,  Danie l  
Kampaň: pomerančová šťáva i burčák / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 221 (22.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - kampaně - billboardy - propagace 
 

996)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kauza dokazuje, že se s korupcí bojovat dá : lídra pro komunální volby vybírali příznivci Věcí veřejných 
nadvakrát / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 227 
(30.9.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - politické - strany - Věci veřejné - komunální volby - 
osobnosti - lídři - Blažek, Jan - rozhovory 
 

997)  MOŠTĚK,  Mart in  
Hejtman otevřel kancelář, z okna letěl panák / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 230(4.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - kampaně - Hašek, Michal - 
poslanecké - kanceláře - otevření 
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998)  MOŠTĚK,  Mart in  
Ze Znojma chceme udělat prosperující firmu : majitele fotovoltaických i dalších elektráren chce z 
města Znojma udělat lídr sdružení Znojmo-otevřené město Petr Dušejovský / Martin Moštěk. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 231 (5.10.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - sdružení - Znojmo - otevřené město - komunální 
volby - osobnosti - podnikatelé - lídři - Dušejovský, Petr - rozhovory 
 

999)  SMOLA,  Danie l  
Kauza Krejčíř se odráží i v kampaních / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 232 (6.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - předvolební - kampaně - Městský 
úřad Znojmo - korupce - ovlivnění 
 

1000)  SMOLA,  Danie l  
Parkování? Všude, kde to jde. A zadarmo : znojemský lídr Strany svobodných občanů Daniel Pospíšek byl 
mezi zakládajícími členy strany v zemi / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 233 (7.10.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - Strana svobodných občanů - 
osobnosti - lídři - Pospíšek, Daniel - rozhovory 
 

1001)  KONVALINOVÁ,  Petra 
Znojmáci jsou největším bohatstvím Znojma / Petra Konvalinová. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 38 (13.9.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Československá sociální demokracie (politická 
strana) - osobnosti - lídři - Kaššai, Zbyšek - rozhovory 
 

1002)  VSM 
Znojmu slibují méně korupce a prodej bytů / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 237 (12.10.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - politické - strany - komunální volby - volební - programy 
 

1003)  MOŠTĚK,  Mart in  
Véčkaři škrtali: vyřadili Evu Frélichovou / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 240 (15.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Věci veřejné - komunální volby - kandidáti - 
Frélichová, Eva - odvolání 
 

1004)  SMOLA,  Danie l  
Vítěznou ČSSD čeká ve Znojmě vyjednávání / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 242 (18.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Československá sociální demokracie (politická 
strana) - komunální volby – výsledky 
 

1005)  KDO 
Kdo usedne v Zastupitelstvu města Znojma. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 242 (18.10.2010), s. 4-5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - výsledky - Zastupitelstvo města 
Znojma - složení 

1006)  RAISKUBOVÁ,  Hana  
ČSSD obsadí posty starostů větších měst : vyjednávání o budoucích podobách radnic se rozjela naplno / 
Hana Raiskubová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 243 (19.10.2010), s. 1, 2, 
Jižní Morava. 
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dtto: 
KOALIČNÍ tance: někde finišují, jinde vyčkávají. Mladá fronta dnes. 19.10.2010, roč. 21, č. 243, s. 2, 3, 
Jižní Morava. 
MOŠTĚK, Martin. Nová koalice vzniká opatrně. Rovnost-Znojemský deník. 19.10.2010, roč. 21, č. 243,   
s. 1, 3. 
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - výsledky - městské 
úřady - obecní úřady - zastupitelstva - obsazení - koalice - vyjednávání 
 

1007)  TAUŠOVÁ,  Zuzana 
Politici bez funkce: důchod, opuštění psi i knihy / Zuzana Taušová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 243 (19.10.2010), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - osobnosti - politikové - Keremidský, 
Marian - komunální volby - neúspěchy 
 

1008)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Lídři dnes podepíší koaliční smlouvu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 253 (1.11.2010), s. 1. 

dtto: 
JM. Dohodli se na koaliční smlouvě. Znojemský týden. 1.11.2010, roč. 10, č. 45, s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Československá sociální demokracie (politická 
strana) - KDU-ČSL - Nestraníci - koalice - koaliční - smlouvy - podpisy 
 

1009)  KUBITA,  Jan  
Kandidovala proti KSČM, strana ji chce vyloučit / Jan Kubita. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-
9587. -- Roč. 54, č. 213 (3.11.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - KSČM - osobnosti - senátorky - Bayerová, Marta - 
vyloučení - projednání 
 

1010)  ZD 
Ve Znojmě vyhráli sociální demokraté / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 43 (18.10.2010), s. 1. 

dtto: 
ŠIP. Ve volbách zvítězila sociální demokracie. Znojemské listy. 21.10.2010, roč. 19, č. 21, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - Československá sociální demokracie (politická 
strana) - komunální volby - vítězové 
 

1011)  TIK 
Voliči přetřeli radnici na oranžovou a rudou / TIK, karm. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 42 
(19.10.2010), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - Československá sociální 
demokracie (politická strana) - vítězové 
 

1012)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Bayerová možná přijde o rudou knížku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 274 (26.11.2010), s. 3. 

dtto: 
RZT. Senátorce Bayerové hrozí vyloučení z KSČM. Znojemský týden. 8.11.2010, roč. 10, č. 46, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - KSČM - Bayerová, Marta - členství – ukončení 
 

1013)  MRVA,  V last imi l  
O Martu Bayerovou má zájem sociální demokracie / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 45 
(9.11.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - KSČM - osobnosti - senátorky - Bayerová, Marta - 
vyloučení - projednání 
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1014)  MRVA,  V last imi l  
Předseda městské rady KSČM Ludvík Hekrle: Znojmo žije stále dál / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -
- Roč. 20, č. 45 (9.11.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické - strany - KSČM - osobnosti - předsedové - Hekrle, Ludvík - 
rozhovory 
 
 
 

Veřejný ž i vot –  obyvate ls tvo : 
 
 

1015)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
První byla Terezka / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 2 (4.1.2010), s. 3. 

dtto: 
KOP. První byla Terezka. Znojemský týden. 4.1.2010, roč. 10, č. 2, s. 1. 
TREK. První byla Terezka, ale vedou Jan a Natálie. Znojemsko. 12.1.2010, roč. 20, č. 2, s. 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - občané - narození - novorozenci 
 

1016)  JM 
Anežka Čapounová 104 letá / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 9 (22.2.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - 104. narozeniny - Čapounová, Anežka 
 

1017)  NOBILISOVÁ,  Marija 
V kraji loni žilo nejvíc lidí za uplynulých 16 let : demografický vývoj na jižní Moravě v uplynulém roce / 
Marija Nobilisová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 63 (16.3.2010),   
s. 5. 
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - demografie - vývoj - 2009 
 

1018)  MOŠTĚK,  Mart in  
Důchodce čeká moře, i přes škrty / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 80 (6.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - důchodci - děti - rekreační - ozdravné - pobyty - Rada 
města Znojma - schválení 
 

1019)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo zve opět za levno k moři : i přes kritiku části veřejnosti znojemská radnice znovu přispěje 
znojemským důchodcům na pobyt v Chorvatsku / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 95 (23.4.2010), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
ŠIP. Znojmo opět přispěje seniorům na moře. Znojemské listy. 22.4.2010, roč. 19, č. 8, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - důchodci - děti - rekreační - ozdravné - pobyty - Rada 
města Znojma - schválení 
 

1020)  MOŠTĚK,  Mart in  
Důchodci k moři: přihlášky ve středu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 96 (24.4.2010), s. 3. 

dtto: 
MIV. Senioři míří k moři. Právo. 6.5.2010, roč. 21, č. 105, s. 10. 
DŠ. Znojmo znovu seniorům na moře. Znojemsko. 27.4.2010, roč. 20, č. 17, s. 12. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - důchodci - děti - rekreační - ozdravné - pobyty - Rada 
města Znojma - schválení - přihlášky 
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1021)  EIS 
Na důchodce čeká Neptun / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 18(4.5.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - důchodci - děti - rekreační - ozdravné - pobyty - Rada 
města Znojma - schválení - přihlášky 
 

1022)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Stoletý jezdí stovkou / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 39 (27.9.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Filipský, Otto - rozhovory 
 

1023)  SMOLA,  Danie l  
V Malmö se bojím o svého syna : právnička Iva Pařízková Ryggestähl pochází ze Znojma / Daniel Smola. -
- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 254 (2.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - rodáci - Pařízková Ryggestähl, Iva - působení - Švédsko 
- Malmö - rozhovory 
 
 
 

Po l i c i e: 
 
 

1024)  BE 
Městští policisté našli desítky zatoulaných zvířat / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 3 (11.1.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - zatoulaná - zvířata - odchyt 
 

1025)  MOŠTĚK,  Mart in  
Převod pivovaru prověří policie : deset let starý převod podílu Znojma v pivovaru Hostan zaměstnává 
úředníky i policisty / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,  
č. 23 (28.1.2010), s. 3. 

dtto: 
RTZ. Pivovar Hostan bude šetřit policie?. Znojemský týden. 1.2.2010, roč. 10, č. 6, s. 2. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - pivovary - Hostan - areály - odkoupení - Městský úřad Znojmo - 
převody - Heineken - prověření 
 

1026)  E 
Mezi úkoly strážníků patří i odchyt zvířat / e. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 4 (26.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - zatoulaná - zvířata - odchyt 
 

1027)  MRVA,  V last imi l  
Kde nestačí prevence, nastupuje represe / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 5 (2.2.2010), 
s. 3. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Znojemsko: Vloni méně mrtvých i zraněných. Znojemsko. 2.2.2010, roč. 20, č. 5, s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - dopravní policie - nehodovost - tiskové - konference - statistické 
přehledy 
 

1028)  JM 
Kamery zachytily čtyři stovky deliktů i zdravotních kolapsů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 8 (15.2.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - kamerové - systémy - kamery - počet - zvýšení 
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1029)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Na záchytku vozí desítky opilců ročně : vloni poprvé začali opilé lidi ze Znojma a okolí vozit na záchytku 
do Brna také znojemští strážníci / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 82 (8.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - Městská policie - alkohol - opilost - protialkoholní - záchytné 
stanice - Brno (Česko) 
 

1030)  VSM 
Strážníci ve Znojmě hubovali chodce na cyklostezkách / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 88 (15.4.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - chodci - přestupky - cyklostezky - využívání 
 

1031)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Strážníci prohráli ve florbale se studenty : Městská policie přišla s novým preventivním programem pro 
studenty středních škol / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 96 (24.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - Městská policie - preventivní - programy - studenti - sportovní - 
akce - florbal 
 

1032)  MM 
Nehod ubylo, následky jsou horší / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 103 (4.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - dopravní - policie - Policie ČR - nehody - následky 
 

1033)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Strážníci pokutují kouřící studenty : po přijetí protikuřáckého zákona chodí studenti středních škol 
kouřit ven z budov / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,    
č. 120 (25.5.2010), s. 3. 
Znojmo - policie - Městská policie - přestupky - pokutování - žáci - studenti - kouření - nedopalky - 
znečišťování veřejného prostranství 
 

1034)  TIK 
Plukovník Petr Sikora odchází do civilu / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 18 (4.5.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - osobnosti - plukovníci - Sikora, Petr - funkce - odchod 
 

1035)  MIV 
Znojemští policisté zvali na prohlídku / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 144 
(22.6.2010), s. 10. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - Den policie ČR - akce - den otevřených dveří - policisté - ocenění 
 

1036)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Adam zemřel kvůli boji o moc a peníze : vdova po zastřeleném vietnamském podnikateli Adamovi Hana 
Tranová ani po třech letech nepřestává věřit, že policie vrahy dopadne / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 166 (20.7.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - vraždy - Tran Anh Quan - vdovy - Tranová, Hana – 
rozhovory 
 

1037)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Poctivý nálezce vrátil deset tisíc : znojemský úřad skladuje ztracené i nalezené věci půl roku / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 188 (14.8.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - ztráty a nálezy - úschovny - fungování 
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1038)  MOŠTĚK,  Mart in  
Brutální rvačky objasňuje elitní znalec / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 199 (27.8.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - brutalita - vyšetřování - metody - forenzní 
biomechanika 
 

1039)  MRVA,  V last imi l  
Plukovník Petr Sikora: Policajtem jednou, policajtem navždycky / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 20, č. 33 (17.8.2010), s. 8 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - osobnosti - plukovníci - Sikora, Petr - důchody - odchody - 
rozhovory 
 

1040)  MM 
Propadlo padesát zbrojních průkazů / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 206 (4.9.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - zbrojní - průkazy - platnost - skončení - výměna 
 

1041)  MM 
Strážníci dostali novou kameru / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 246 (22.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - kamerové - systémy - kamery - počet - navýšení 
 

1042)  MP 
Ke zvýšení bezpečnosti přispěje další kamera / mp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 21 (21.10.2010), 
s. 2. 

dtto: 
BE. Znojmo má zase o kameru víc. Znojemský týden. 25.10.2010, roč. 10, č. 44, s. 5. 
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - kamerové - systémy - kamery - počet - navýšení 
 

1043)  SMOLA,  Danie l  
Dřevojan: policie vyšetřuje vydírání : kriminalisté včera šest hodin prováděli domovní prohlídku u 
vydavatele Znojemského týdne Zbyška Dřevojana / Daniel Smola, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 266 (16.11.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - vydírání - stalking - Dřevojan, Zbyšek - domovní 
prohlídky - vyšetřování 
 

1044)  SMOLA,  Danie l  
Vydírání: policie obvinila Dřevojana / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 267(18.11.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - vydírání - stalking - Dřevojan, Zbyšek - domovní 
prohlídky - vyšetřování 
 

1045)  SMOLA,  Danie l  
Tajemník Krejčíř: i po dvou měsících ve vazbě : už téměř dva měsíce prošetřuje protikorupční policie 
uplácení na znojemské radnici / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 268 (19.11.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - protikorupční - policie - vyšetřování - Městský úřad Znojmo - tajemníci - Krejčíř, 
Vladimír - úplatky - vazba 
 

1046)  KRUTIŠ,  Da l ibor  
Policie obsadila noční klub. Znovu : po třech letech zasahovali zakuklení policisté opět v problematickém 
nočním klubu na okraji Znojma / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 269 (20.11.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - noční kluby - zásahy 
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1047)  JM 
Odešel policista a právník / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 45 (1.11.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - osobnosti - policisté - právníci - Černoch, Miloslav - úmrtí 
 

1048)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojmo: Albánce zatkli za drogy / Dalibor Krutiš, Hana Jakubcová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 277 (30.11.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - Třebíč (Česko) - policie - Policie ČR - Národní protidrogová centrála - trestná - 
činnost - drogy - pervitin - výroba - distribuce - organizátoři - zadržení 
 

1049)  CHAF 
Na Slovenské to vypadalo, jako by zatýkali Krejčíře / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 48 (22.11.2010), s. 1, 5. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - vydírání - stalking - Dřevojan, Zbyšek - domovní 
prohlídky - vyšetřování - kriminalisté - Med, Marcel - rozhovory 
 

1050)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Dřevojan byl obviněn, hrozí mu až čtyři roky za mřížemi / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, 
č. 47 (23.11.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - vydírání - stalking - Dřevojan, Zbyšek - domovní 
prohlídky - vyšetřování 
 

1051)  RDZ 
Tajemník se dostal domů na kauci / rdz. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 50 (6.12.2010), s. 1, 13. 
Znojmo - protikorupční - policie - vyšetřování - Městský úřad Znojmo - tajemníci - Krejčíř, Vladimír - 
úplatky - vazby - propuštění - kauce 
 

1052)  EISENBRUK,  Jiř í  
Znojemští policisté byli odměněni za věrnost / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 51 
(21.12.2010), s. 12. 

dtto: 
BE. Policisté získali ocenění za svou dlouholetou práci. Znojemský týden. 27.12.2010, roč. 10, č. 53, s. 15. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - policisté - ocenění - věrnostní - medaile 
 

1053)  CHAF 
"Sexuální žralok" Dřevojan se obrátil na Ústavní soud / chaf. -- In:Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 53 (27.12.2010), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - vydírání - stalking - Dřevojan, Zbyšek - obvinění 
- odvolání - Ústavní soud ČR 
 
 
 

Soudn ic tv í :  
 
 

1054)  SMOLA,  Danie l  
Justiční omyl: dva špatně odsouzení? : znojemští policisté museli znovu otevřít šest let staré případy 
loupežných přepadení poštovních doručovatelek / Daniel Smola, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 12 (15.1.2010), s. 1, 4. 

dtto: 
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SMOLA, Daniel, KRUTIŠ, Dalibor. Pět let ve vězení. Nespravedlivě. Rovnost-Znojemský deník. 15.1.2010, 
roč. 21, č. 12, s. 14. 
ČTK. Za přepadení pykali nevinní. Lidové noviny. 16.1.2010, roč. 23, č. 13, s. 3. 
VOJTEK, Milan. Případ přepadení pošťaček ve Znojmě znovu otevřen. Právo. 16.1.2010, roč. 20, č. 13,    
s. 5. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - loupežná - přepadení - pošty - policie - chybné - obvinění 
 

1055)  MM 
Znojemští radní odložili žalobu na stát / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 12 (15.1.2010), s. 3. 

dtto: 
TREK. Dostane město zpět miliony?. Znojemsko. 19.1.2010, roč. 20, č. 3, s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - žaloby - stát - odložení - radní - rozhodnutí 
 

1056)  SYR 
Soud trestal muže za zločin, který nespáchali / syr, vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -
- Roč. 21, č. 13 (16.1.2010), s. 1, 3, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch, KOMÁRKOVÁ, Pavla. Odseděl si půl roku. Za jiného. Mladá fronta dnes. 16.1.2010, 
roč. 21, č. 13, s. 1, 3, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - loupežná - přepadení - pošty - policie - chybné - obvinění 
 

1057)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Důkazy o vině mužů byly přesvědčivé : znojemský soudce Jaromír Kapinus, který možná poslal do vězení 
dva nevinné muže, ujišťuje / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 13 (16.1.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - chybné - obvinění - osobnosti - soudci - Kapinus, Jaromír - rozhovory 
 

1058)  KOMÁRKOVÁ,  Pav la  
Ani inspekce omyl nezjistila : inspekce ministerstva vnitra prověřovala před lety případ neprávem 
odsouzených mužů / Pavla Komárková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 15 
(19.01.2010), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Justiční omyl opět šetří Znojmo. Rovnost-Znojemský deník. 19.1.2010, č. 21, s. 1, 3. 
KRUTIŠ, Dalibor. Schindler: policie vážně chybovala. Rovnost-Znojemský deník. 27.1.2010, roč. 21,       
č. 22, s. 1. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - justiční omyly - Inspekce Ministerstva vnitra ČR - Policie ČR - prověřování 
- odsouzení - trestní oznámení 
 

1059)  SMOLA,  Vojtěch  
Za "mototunel" jde do vězení : představitel již zaniklého motoklubu ve Znojmě připravil stát daňovými 
podvody o 18,5 milionů / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 18 
(22.1.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - Motoklub Znojmo - Palas, Čestmír - daňové podvody – odsouzení 
 

1060)  JM 
Z věznice odejde 21 odsouzených / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 3 (11.1.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - vězeňství - vězni - tresty - snížení - propouštění - trestní zákon - inovace 
 

1061)  DUCH 
Justiční omyl? Loupež znovu prověří inspekce / duch. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 23 (28.1.2010), s. 1, 3, Jižní Morava. 

dtto: 
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RED. Odsoudili nevinné?. Znojemský týden. 18.1.2010, roč. 10, č. 4, s. 1, 2. 
MRVA, Vlastimil. Nad případem se vznášejí otazníky. Znojemsko. 19.1.2010, roč. 20, č. 3, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - justiční omyly - Inspekce Ministerstva vnitra - Policie ČR - prověřování - 
odsouzení - trestní oznámení 
 

1062)  SMOLA,  Danie l  
Justiční omyl opět šetří Znojmo : případ přepadených listonošek šetří speciálně sestavený tým / Daniel 
Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 3 (22.1.2010), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - justiční omyly - Inspekce Ministerstva vnitra - Policie ČR - prověřování - 
odsouzení - trestní oznámení 
 

1063)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Schindler: policie vážně chybovala : další vývoj má kauza justičního omylu ve Znojmě / Dalibor Krutiš. -- 
In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 4 (29.1.2010), s. 2. 

dtto: 
RZT. Přiznání samo o sobě není důkaz. Znojemský týden. 1.2.2010, roč. 10, č. 6, s. 2. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - justiční omyly - Inspekce Ministerstva vnitra - Policie ČR - prověřování - 
chyby - odsouzení - trestní oznámení 
 

1064)  JM 
Schindlerův seznam: Odvolání, dovolání a stížnost / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 7 (8.2.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - loupežná - přepadení - pošty - policie - chybné - obvinění 
 

1065)  SMOLA,  Danie l  
Justiční omyl: další podezřelá : dalšího podezřelého prověřují policisté v případě přepadených listonošek 
/ Daniel Smola, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 48 
(26.2.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - justiční omyly - Inspekce Ministerstva vnitra - Policie ČR - prověřování - 
vyšetřování - odsouzení - podezřelí 
 

1066)  MOŠTĚK,  Mart in  
Nacistické tetování: podmínka : dvouletý trest s podmíněným odkladem na tři roky dostal u znojemského 
soudu David Polášek / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 51 (2.3.2010), s. 1. 

dtto: 
JM. Za fašistické symboly: Dva roky podmínka. Znojemský týden. 8.3.2010, roč. 10, č. 11, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - neonacismus - propagace - tetování - Dělnická strana - členové - 
Polášek, David 
 

1067)  VSM 
Svatba muže v kómatu má otazníky / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 57 
(9.3.2010), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Ochránce práv: Balík pochybil. Rovnost-Znojemský deník. 9.3.2010, roč. 21, č. 57,      
s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - sporné - svatby - sňatky - ombudsman - šetření 
 

1068)  TIK 
Nejlepším tiskovým mluvčím bývalý redaktor Znojemska / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 12 
(23.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - Nejvyšší soud ČR - tiskoví mluvčí - volby - ankety - Knötig, Petr - vítězství 
 

1069)  ANZ 
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Krajský soud odročil kauzu Fruta / anz. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 94 (22.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - procesy - Fruta a. s. - konzervárny - tunelování - soudní procesy - odvolání 
- odložení - Krajský soud v Brně 
 

1070)  RZT 
Tunelář Žiška hledá záchranu u Sokola / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 18 (26.4.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - procesy - soudní procesy - konzervárny - Fruta a. s. - tunelování - Žiška, 
Antonín - Halouzka, Jan - odsouzení - tresty - odvolání 
 

1071)  TAZ 
Popravovalo se v Brně a ve Znojmě : o vykonávání trestu smrti na území jižní Moravy historik Petr 
Mallota říká: / taz. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 122 (27.5.2010), 
s. 4. 
Brno (Česko) - Znojmo (Česko) - soudnictví - historie - trest smrti - popravy 
 

1072)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Justiční omyl: tři noví pachatelé : státní zastupitelství obžalovalo kvůli sedm let starým případům 
přepadených listonošek tři nové pachatele / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 129 (4.6.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
KOZELKA, Petr; VOJTEK, Milan. Za mřížemi byl nevinní, policie dopadla pravé lupiče. Právo. 4.6.2010, 
roč. 20, č. 129, s. 7. 
SMOLA, Vojtěch. Za přepadení pošťaček pykali nesprávní muži. Mladá fronta dnes. 4.6.2010, roč. 21,   
č. 129, s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - justiční omyly - Inspekce Ministerstva vnitra - Policie ČR - prověřování - 
vyšetřování - státní zastupitelství - pachatelé - obžaloby 
 

1073)  SMOLA,  Danie l  
Pět let žije neprávem s cejchem zločince : Jaroslav Schindler byl před pěti lety odsouzen za přepadení 
pošťaček, kterých se nedopustil / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 129 (4.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - justiční omyly - Policie ČR - prověřování - vyšetřování - Schindler, 
Jaroslav - vina - zproštění 
 

1074)  JM 
Noví pachatelé oloupených doručovatelek: Žena a dva muži / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 24 (7.6.2010), s. 2. 

dtto: 
TREK. Přepadení listonošek: Dějství druhé. Znojemsko. 8.6.2010, roč. 20, č. 23, s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - justiční omyly - Inspekce Ministerstva vnitra - Policie ČR - prověřování - 
vyšetřování - státní zastupitelství - pachatelé - obžaloby 
 

1075)  BE 
Nezaměstnanost klesla, exekucí přibylo / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 26 (21.6.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - poplatky - dluhy - úvěry - exekuce - nárůst - statistiky 
 

1076)  DAK 
Odsouzený si odstranil nacistické symboly / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 183 (9.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - neonacismus - propagace - tetování - odstranění - podmínky - 
členové - Polášek, David 
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1077)  JM 
Soud projedná přepadení doručovatelek: Veřejně / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 31 (26.7.2010), s. 1, 2. 

dtto: 
DAK. Kauza justiční omyl bude dnes u soudu. Rovnost-Znojemský deník. 10.8.2010, roč. 21, č. 184, s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - Okresní soud ve Znojmě - justiční omyly - veřejná - projednání 
 

1078)  JUSTIČNÍ 
Justiční omyl se vrátil po letech znovu k soudu. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 
č. 185 (11.8.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - Okresní soud ve Znojmě - justiční omyly - veřejná - projednání 
 

1079)  JM 
Za Tip klub jen podmínka / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 34 (16.8.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Praha - soudnictví - kauzy - Tip klub - Fond dětí a mládeže - tunelování - likvidátoři - 
stíhání - podmínky 
 

1080)  JM 
Soud odročil přepadení pošťaček / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 34 (16.8.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - Okresní soud ve Znojmě - justiční omyly - projednání - odročení 
 

1081)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Bývalý strážník: zažaluji starostu : bývalý znojemský strážník uspěl u soudu s žalobou napadající 
neplatnost výpovědi / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 
220 (21.9.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - Pechura, Radek - Horáková, Renata - Peřinková, Irena - verzus - 
Městský úřad Znojmo 
 

1082)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Justiční omyl: soud poprvé slyšel nové přiznání : v kauze šest let starých přepadení pošťaček ve Znojmě 
včera soud vyslechl přiznání nově obžalovaného Antonína Škrdly / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 223 (24.9.2010), s. 7. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - přepadení - justiční omyly 
 

1083)  ČTK 
Ve znojemské korupční kauze mohlo jít o statisíce / čtk. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- 
Roč. 23, č. 243 (19.10.2010), s. 6. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Kauza Krejčíř: už statisícové úplatky. Rovnost-Znojemský deník. 19.10.2010, roč. 21,    
č. 243, s. 3. 
TREK. Úplatky až 100 000 korun. Znojemsko. 26.10.2010, roč. 20, č. 43, s. 2. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - Městský úřad Znojmo - korupce - Krejčíř, Vladimír - vyšetřování 
 

1084)  JM 
U soudu potvrdil, že přepadl tři poštovní doručovatelky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč.10, č. 40 (27.9.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - loupežná - přepadení - pošty - policie - viníci - dopadení 
 

1085)  SMOLA,  Danie l  
Kauza Krejčíř: výslech starosty / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 261 (10.11.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - Radnice (Znojmo, Česko) - úplatkářství - Krejčíř, Vladimír 
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1086)  DAK 
Ředitel věznice Fronko končí / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,    
č. 261 (10.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - vězeňství - Věznice Znojmo - ředitelé - Fronko, Vladimír - služba - 
ukončení 
 

1087)  SMOLA,  Danie l  
Soudce: Dřevojan vyváděl majetek z Fruty : přestože o rozkradení majetku bývalé okurkářské firmy 
Fruta píše Zbyšek Dřevojan často, o svém působení ve firmě příliš nemluví / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 266 (16.11.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - Fruta a. s. - Znojmia a. s. - Znojmia Trade Mark a. s. - vytunelování 
- úpadek - likvidace - Dřevojan, Zbyšek - působení - spoluúčast 
 

1088)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Dřevojan vyváděl majetek z Fruty. Soudce to tak myslel : vydavatel týdeníku Zbyšek Dřevojan 
zpochybnil text, který citoval rozsudek soudce Nahodila o Dřevojanově podílu na krachu Fruty. Soudce 
výrok potvrdil / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 276 
(29.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - Fruta Holding, a. s. - vytunelování - Dřevojan, Zbyšek - spoluúčast 
 

1089)  SMOLA,  Danie l  
Krejčíře pustili na kauci z vazby : bývalý tajemník znojemské radnice Vladimír Krejčíř, obviněný z braní 
úplatků, je díky stopadesátitisícové kauci na svobodě / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 279 (2.12.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
LUK. Tajemníka Krejčíře pustili na kauci. Mladá fronta dnes. 2.12.2010, roč. 21, č. 279, s. 1, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - úplatkářství - Krejčíř, Vladimír - vazba - kauce - propuštění 
 

1090)  JM 
Ředitel věznice odchází / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 47 (15.11.2010), s. 1. 

dtto: 
KURDÍKOVÁ, Ludmila. Ředitel znojemské věznice odchází do civilu. Znojemsko. 16.11.2010, roč. 20, č. 
46, s. 5. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - vězeňství - Vazební věznice Znojmo - ředitelé - Fronko, Vladimír - služba - 
ukončení 
 

1091)  MOŠTĚK,  Mart in  
Justiční omyl: nové výpovědi / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 290 (15.12.2010), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - přepadení - justiční omyly 
 

1092)  DAK 
Znojemskou věznici vede Lenka Smutná / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 290 (15.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - věznice - osobnosti - ředitelé - Smutná, Lenka - jmenování 
 

1093)  CHAF 
Nová ředitelka Smutná: Vězení není školka / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 50 (6.12.2010), s. 1, 2. 

dtto: 
KUR. Věznici povede žena. Znojemsko. 7.12.2010, roč. 20, č. 49, s. 1. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - věznice - osobnosti - ředitelé - Smutná, Lenka - rozhovory 
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1094)  JM 
Nová místopředsedkyně soudu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 51 (13.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - soudnictví - Okresní soud ve Znojmě - osobnosti - místopředsedkyně - Krčálová, Lenka 
- zvolení 
 
 
 

Vojenstv í :  
 
 

1095)  EISENBRUK,  Jiř í  
Znojemský viadukt byl pro odvážného pilota lahůdkou / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 4 
(26.1.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - vojenství - osobnosti - piloti - Brouček, Jindřich - biografie 
 

1096)  JM 
Válka v artefaktech i dokumentech / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 20 (10.5.2010), s. 7. 

dtto: 
EIS. Vzpomínky na konec války ve Znojmě. Znojemsko. 11.5.2010, roč. 20, č. 19, s. 6. 
Znojmo (Česko) - vojenství - osvobození - 1945 - armády - příslušníci - výstavy - Dům porozumění - 
Alexa, Václav 
 

1097)  MACÍKOVÁ,  Ivana 
Nálezy v kraji: dělostřelecké miny i granáty : lidé na jižní Moravě každý den nacházejí dělostřelecké 
granáty, funkční miny nebo letecké pumy / Ivana Macíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 127 (2.6.2010), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - vojenství - nevybuchlá - munice - nálezy - rizika 
 

1098)  JM 
Legionáři budou mít památník u vlakového nádraží / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 26 (21.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vojenství - legionáři - pomníky - výstavba - Kruh občanů vyhnaných v roce 1938           
z pohraničí 
 

1099)  PŘÍBĚH 
Příběh opravdového česko-rakouského vojáka. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 2, 13. 
Znojmo (Česko) - vojenství - osobnosti - vojáci - Kopal, Carl von - Kopal, Karel - Kopal, Karl - biografie 
 

1100)  BE 
Ladislav Mucha: Z doby napoleonských válek je stále ještě co objevovat / be. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 29 (12.7.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - vojenství - historie - Klub vojenské historie - Znojemští ostrostřelci - činnost - 
členové - Mucha, Ladislav - rozhovory 
 
 
 

C írkev: 
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1101)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
O Bohu, co je zastlán v peřinách, a muži, který strčí do kapsy křesťanské potentáty : rozhovor s Janou 
Šilerovou, biskupkou Církve československé husitské / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 4 
(26.1.2010), s. 9. 
Znojmo (Česko) - církev - osobnosti - biskupové - Šilerová, Jana - rozhovory 
 

1102)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 18 (4.5.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - církev - církevní řády - minorité - Minoritský klášter - budovy - Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě (Znojmo, Česko) - historie - fotografie 
 

1103)  JM 
O klášteru kapucínů rozhodl soud / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 20 (10.5.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - církev - kláštery - Kapucínský klášter - Masarykovo náměstí - Náboženská matice - 
nároky - zamítnutí - Okresní soud ve Znojmě 
 

1104)  ZD 
Obraz se vrací na hlavní oltář / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 8. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Ke sv. Kříži se vrací Maulbertschův sv. Norbert. Znojemské noviny. 2.7.2010, roč. 8, 
č. 26, s. 3. 
Znojmo (Česko) - církev - kostely - kostel Nalezení sv. Kříže - oltářní - obrazy - restaurování - 
dokončení 
 

1105)  MOŠTĚK,  Mart in  
Děkan Bartoš je papežským kaplanem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 232 (6.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - církev - osobnosti - děkani - Bartoš, Jindřich - tituly - monsignore - udělení 
 

1106)  JINDRÁČEK,  Efrem 
Sv. Jan Kapistrán - apoštol Znojma / Efrem Jindráček. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 8 (2010),       
s. 1-2. 
Znojmo (Česko) - církev - osobnosti - kněží - apoštolové - Kapistrán, Jan - biografie 
 

1107)  SMOLA,  Vojtěch  
Advent opět oživí centrum Znojma. Již bez ohňostroje / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 273 (25.11.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - církev - svátky - tradice - Advent - programy - akce - zahájení - vánoční trhy 
 

1108)  VSM 
Kostel v Louce vystavuje 360 betlémů / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 
290 (15.12.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - církev - tradice - betlémy - výstavy - Loucký klášter - 11. ročník 
 

1109)  T 
Radnice se změnila, advent zůstává stejný / t, vo. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 48 (30.11.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - církev - svátky - tradice - Advent - programy - akce - zahájení - vánoční trhy 
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Soc iá ln í  péče: 
 
 

1110)  SPA 
Chráněná dílna sv. Kláry má nový název / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 6 (8.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - chráněné dílny - přejmenování - Chráněná 
dílna sv. Kláry - Dílna sv. Kláry 
 

1111)  BE 
Domov pro seniory bude, ale o něco později / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 5 (25.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - důchodci - senioři - domovy důchodců - výstavba - výběrové řízení 
 

1112)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Azylový dům má volná místa / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 6 (1.2.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - bezdomovci - azylové - domy - volná - místa 
 

1113)  JM 
Zimují v bunkru U krtka / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 6 (1.2.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - bezdomovci - bunkry - U krtka - přespávání 
 

1114)  ZNOJEMŠTÍ 
Znojemští studenti vybírali peníze pro ADRU. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 71 (25.3.2010), s. 3. 

dtto: 
JM. Adra ve Znojmě vybrala téměř 74 tisíc. Znojemský týden. 29.3.2010, roč. 10, č. 14, s. 4. 
ŠIP. Z výtěžku sbírky koupí generátor. Znojemské listy. 8.4.2010, roč. 19, č. 7, s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - humanitární - sbírky - organizace - ADRA 
 

1115)  VSM 
Senioři levně k moři? Už jen hrstka / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 
78 (2.4.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři - ozdravné pobyty - Chorvatsko - Městský úřad Znojmo - 
finanční - příspěvky 
 

1116)  MM 
Azylovému domu přibudou lůžka / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 79 (3.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - bezdomovci - azylové domy - Jarošova ul. - přestavba - kapacita – 
nárůst 
 

1117)  TREK 
Kuře ze Znojma: 12 400 korun! / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 14 (6.4.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Pomozte dětem - benefiční - akce - Znojmo pro kuře 
 

1118)  SMOLA,  Danie l  
K moři může jen 88 důchodců, hlásí se 120 / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 100 (29.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři - ozdravné pobyty - Chorvatsko - Městský úřad Znojmo - 
dotování - zájemci - výběr 
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1119)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Stavba domova pro důchodce: odloženo / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 126 (1.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - důchodci - domovy důchodců - výstavba - zpoždění 
 

1120)  TREK 
Setkání dvojčat poprvé / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 19 (11.5.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - rodinná centra - Rodinné centrum Maceška - kluby - Klub dvojčat - 
Setkání dvojčat - 1. ročník 
 

1121)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Ukrajinskou charitu inspiroval stacionář / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 138 (15.6.2010), s. 3. 

dtto: 
JM. Ukrajinci byli u nás na zkušené. Znojemský týden. 14.6.2010, roč. 10, č. 25, s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - mentálně - postižení - charita - stacionáře - Denní stacionář sv. 
Damiána - mezinárodní - návštěvy - Ukrajina 
 

1122)  ŠIP 
Domov důchodců i azylový dům podpoří dotace z ministerstva / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19,    
č. 11 (3.6.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - domovy důchodců - azylové domy - pavilony - U Lesíka - výstavba - 
dotace - Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

1123)  JM 
Ateliér pootevřel dveře / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 24 (7.6.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - mladiství - zdravotně postižení - sociální rehabilitace - projekty - 
Ateliér Samuel - Oblastní charita Znojmo - činnost 
 

1124)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Stavba domova důchodců: po létě / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 170 (24.7.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - důchodci - domovy důchodců - výstavba - obnovení 
 

1125)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Znojemská Charita pomáhá obětem povodní na Liberecku / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 189 (16.8.2010), s. 3. 

dtto: 
MIHOLOVÁ, Veronika. Znojemská Charita pomáhá obětem povodní. Rovnost-Znojemský deník. 
17.8.2010, roč. 21, č. 190, s. 12. 
Znojmo (Česko) - Chrastava - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - povodně - postižení - pomoc 
 

1126)  TIK 
Dětské centrum funguje už bezmála čtvrt století / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 34 (24.8.2010), 
s. 2. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - dětská - zdravotnická - centra - Dětské centrum Znojmo - ředitelé - 
Špaček, Milan 
 

1127)  ŠIP 
Přípravy nového domova důchodců finišují / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 17 (26.8.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - důchodci - domovy důchodců - výstavba - přípravy 
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1128)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Azylovému domu přibude téměř dvacet nových lůžek / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 216 (16.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - bezdomovci - azylové domy - Přímětická ul. - ul. K Sirotčinci - 
rekonstrukce - kapacita - nárůst 
 

1129)  TREK 
Cihla již potřetí, letos za 13 000 / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 35 (31.8.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - charitativní - sbírky - Akce Cihla - 3. ročník 
 

1130)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Damián, Samuel i Coolna se představily na náměstí / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 223 (24.9.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - Denní stacionář sv. Damiána - 
Ateliér Samuel - Klub Coolna Znojmo - projekty - předvedení - Den Charity 
 

1131)  ROCKOVÁ,  Lucie  
Jeden den byl pro všechny / Lucie Rocková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 233 (7.10.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální - služby - prezentace - Den sociálních služeb 
 

1132)  SMOLA,  Danie l  
Domov důchodců je možná předražený / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 236 (11.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - důchodci - domovy důchodců - výstavba - dotace - prověřování - 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

1133)  RED 
Poskytovatelé sociálních služeb se prezentovali veřejnosti / red. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 20 
(7.10.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální - služby - prezentace - Den sociálních služeb 
 

1134)  SK 
Dílna sv. Kláry oslavila desáté výročí / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 43 (18.10.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - chráněné dílny - Dílna sv. Kláry - 10. výročí - 
založení 
 

1135)  MOŠTĚK,  Mart in  
Domov důchodců: další zpoždění / Martin Moštěk, Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 271 (23.11.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - důchodci - domovy důchodců - výstavba - odložení - výběrová řízení - 
zrušení - návrhy 
 

1136)  SMOLA,  Vojtěch  
Vytetováním kruhu pomohou lidé opuštěným dětem : ve Znojmě se v sobotu uskuteční originální 
happening / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 282 (6.12.2010), 
s. 2, Jižní Morava.  
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - akce - happeningy - Zkruhu - tetování - výtěžek - Dětský 
domov, Znojmo 
 

1137)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Azylový dům je plný, nyní v něm bydlí třiatřicet mužů / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 282 (6.12.2010), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - sociální péče - bezdomovci - azylové domy - Azylový dům Znojmo - kapacita - naplnění 
- rozšíření - rekonstrukce 
 

1138)  VSM 
Znojmo zrušilo dotované zájezdy důchodců k moři / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -
- Roč. 21, č. 286 (10.12.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři - ozdravné pobyty - Městský úřad Znojmo - dotace - zrušení 
 

1139)  SMOLA,  Danie l  
ADRA začala pomáhat lidem i ve Znojmě / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 298 (27.12.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři - domovy důchodců - domy s pečovatelskou službou - pomoc - 
humanitární organizace - ADRA - Dobrovolnické centrum ADRA 
 

1140)  BE 
Domov důchodců ve Znojmě zatím v nedohlednu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 52 (20.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sociální péče - důchodci - domovy důchodců - výstavba - odložení - výběrová řízení - 
zrušení - návrhy 
 
 
 

Zdravotn ictv í :  
 
 

1141)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Znojemský babyboom pokračuje / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 3 (5.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - porodnictví - babyboom 
 

1142)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Nikol Tomanová: Labradorka Bára mi teď nahrazuje moje oči / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 13 (16.1.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nevidomí - Tomanová, Nikol - vodící psi 
 

1143)  FIALOVÁ,  Barbora 
Poplatek za léky: místo daru je sleva : Jihomoravský kraj kličkuje kvůli taxám za léky a lékaře / Barbora 
Fialová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 17 (21.1.2010), s. 1, 3, Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - lékárny - léky - poplatky - změny - 
podmínky - Nemocnice Znojmo 
 

1144)  SPA 
Prasečí chřipka: druhý nemocný / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 21 (26.1.2010), s. 3. 

dtto: 
JM. Další pacient s prasečí chřipkou. Znojemský týden. 25.1.2010, roč. 10, č. 5, s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nakažlivé - nemoci - prasečí chřipka - výskyt - Nemocnice Znojmo 
 

1145)  TREK 
Znojemští lékaři jako jediní v republice vyléčili pacienta s prasečí chřipkou / trek. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 20, č. 1 (5.1.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nakažlivé - nemoci - prasečí chřipka - pacienti - uzdravení - Nemocnice 
Znojmo 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 145 - 

1146)  JM 
Nemocniční lékárna: Místo daru bude sleva / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 3 (11.1.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - lékárny - poplatky - změny 
 

1147)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Lékárna U Sv. Ducha: Léky vyráběli pilulovnicí : už více jak sedmdesát let mohou lidé nakupovat léky i 
potravní doplňky v Lékárně U Svatého Ducha na náměstí Svobody ve Znojmě / Sylva Pavlačková. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 28 (3.2.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - farmacie - lékárny - Lékárna U Svatého Ducha - historie - současnost 
 

1148)  SMOLA,  Danie l  
Nemocnice hledá první dobrovolníky : Znojemská nemocnice hledá dobrovolníky, kteří mají pomocí s péčí 
a vyplněním času dlouhodobě nemocných pacientů / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 49 (27.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - dlouhodobě nemocní - péče - dobrovolníci - 
hledání 
 

1149)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Lékárna: dětské kapky i masti na vemena : v lékárně na Obrokové ulici zaměstnanci vyráběli téměř 
veškeré zboží / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 52 
(03.02.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - lékárenství - lékárny - U Zlaté koruny - historie - současnost 
 

1150)  RED 
Změny placení v nemocnici / red. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 11 (8.3.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - regulační - poplatky - proplácení - 
změny - schválení 
 

1151)  HRABCOVÁ,  Lucie  
Nemocnice v kraji šetří. Investice musí počkat : kolik peněz dostaly jihomoravské nemocnice na 
investice / Lucie Hrabcová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 70 
(24.3.2010), s. 2. 

dtto: 
VSM; ČTK. Oprava nemocnice Znojma je drahá, kraj chce škrtat. Mladá fronta dnes. 31.3.2010, roč. 21, 
č. 76, s. 5, Jižní Morava. 
Jihomoravský kraj (Česko) - Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - 
financování - dotace - investice - krize - šetření 
 

1152)  JM 
O vrácení poplatku za pobyt v nemocnici žádá více pacientů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 12 (15.3.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - pacienti - pobyty - poplatky – vracení 
 

1153)  SMOLA,  Danie l  
Stavba operačních sálů: odklad : vedení znojemské nemocnice musí přehodnotit plány na modernizaci 
zařízení / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 79 
(3.4.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - modernizace - operační- sály - výstavba - odklad - 
finance - šetření - Jihomoravský kraj (Česko) 
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1154)  MIV 
Nemocnice o peníze z města nepřišla / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 93 
(21.4.2010), s. 12. 
Znojmo - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - provoz - Městský úřad Znojmo - finanční - 
příspěvky 
 

1155)  JM 
Nemocnice se nejdříve zateplí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - budovy - zateplení - financování - dotace - 
investice - šetření 
 

1156)  BE 
Velikonoční jarmark přinesl tisíce dětem / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - dětské oddělení - projekty - výtěžek - 
Velikonoční jarmark 
 

1157)  RED 
Kaššai: Změnami děložního čípku trpí každá třetí žena / red. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - gynekologické - ordinace - osobnosti - lékaři - Kaššai, Zbyšek - pořady - 
Sama doma - rozhovory 
 

1158)  VOJTEK,  Mi lan  
Znojemští policisté přišli společně darovat krev / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
20, č. 99 (28.4.2010), s. 10. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - krev - dárcovství - projekty - Zachraňte život - dárci - Policie ČR 
 

1159)  BE 
Dárci myslí na nemocné děti ve Znojmě / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 17 (19.4.2010), s. 5. 

dtto: 
TREK. Novorozenci dostanou dárek. Znojemsko. 20.4.2010, roč. 20, č. 16, s. 1. 
Znojmo - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - dětské oddělení - dary - inkubátory - finance - Občanské 
sdružení Život dětem 
 

1160)  SMOLA,  Danie l  
Nemocnice má pro novorozence lepší inkubátor / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 8, č. 17 (30.4.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - dětské oddělení - dary - inkubátory - finance - 
Občanské sdružení Život dětem 
 

1161)  JM 
Přístavba nemocnice je po kolaudaci / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 19 (3.5.2010), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - budovy - rekonstrukce - přístavby - 
dokončení - kolaudace 
 

1162)  JM 
Inkubátor zachraňuje děti / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 19 (3.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - dětské oddělení - dary - inkubátory - finance - 
Občanské sdružení Život dětem 
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1163)  SMOLA,  Vojtěch  
Část nemocnice opravili : končí další etapa oprav znojemské nemocnice / Vojtěch Smola. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 122 (27.5.2010), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Další část rekonstrukce nemocnice skončila. Rovnost-Znojemský deník. 27.5.2010, roč. 
21, č. 122, s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - laboratoře -klinická biochemie - 
hematologie - mikrobiologie - transfuzní stanice - rekonstrukce - modernizace - stará nemocnice - 
přestěhování 
 

1164)  EISENBRUK,  Jiř í  
Nemocnice hledá lékaře / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 17 (27.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - lékaři - nedostatky 
 

1165)  EIS 
Za mořským klimatem do Znojma / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 18 (4.5.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - solné - jeskyně - vybudování - Leyden - léčebné - účinky 
 

1166)  LUKŠOVÁ,  Barbora  
Porodnice chtějí připomínat domov či hotel : vedení jihomoravských nemocnic usiluje o to, aby se ženám 
v jejich porodnicích rodilo co nejlépe / Barbora Lukšová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 127 (2.6.2010), s. 2, 3. 
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - porodnice - 
modernizace - vybavení - nadstandardní - péče - alternativní porody 
 

1167)  HRABCOVÁ,  Lucie  
Poplatky? Všude. Nebo taky nikde : Jihomoravský kraj si musí vybrat / Lucie Hrabcová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 130 (5.6.2010), s. 1. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - regulační - 
poplatky - proplácení - změny 
 

1168)  TREK 
Netopeer nenašel žádnou stříkačku / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 19 (11.5.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - narkomanie - drogy - prevence - Kontaktní centrum Netopeer - 
Netopeer 
 

1169)  RD 
Znojemská nemocnice i pražský IKEM mají certifikát kvality / rd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 22 (24.5.2010), s. 4. 

dtto: 
TREK. Lékaři a sestry mohou být hrdí. Znojemsko. 25.5.2010, roč. 20, č. 21, s. 2. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - certifikáty - ISO 9001:2008 - 
získání 
 

1170)  BE 
Znojemská nemocnice zase omládla / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 23 (31.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - laboratoře - klinická biochemie - 
hematologie - mikrobiologie - transfuzní stanice - rekonstrukce - modernizace 
 

1171)  EIS 
Laboratoře na špičkové úrovni / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 22 (1.6.2010), s. 1, 2. 
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dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Hejtman Hašek: Znojemská nemocnice je vlajkovou lodí regionálního zdravotnictví. 
Znojemsko. 1.6.2010, roč. 20, č. 22, s. 1. 
ABÉ. Nemocnice má oddělení za téměř půl miliardy. Zrcadlo. 4.6.2010, roč. 9, č. 11, s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - laboratoře - klinická biochemie - 
hematologie - mikrobiologie - transfuzní stanice - rekonstrukce - modernizace 
 

1172)  MOŠTĚK,  Mart in  
Za utonulou stále není náhrada / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 193 (20.8.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - pacienti - praktičtí lékaři - hledání - nedostatek 
 

1173)  SMOLA,  Danie l  
Nemocnice má pro pacienty elektronické zdravotní knížky / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 222 (23.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - pacienti - Všeobecná zdravotní pojišťovna - 
elektronické zdravotní knížky - zavádění 
 

1174)  MOŠTĚK,  Mart in  
Peníze z Topinkyády pomohou resuscitovaným dětem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 229 (2.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - dětské oddělení - peněžité dary - Dyjákovice - 
topinkyády - výtěžek 
 

1175)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Za utopenou lékařku nastoupí nová / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 229 (2.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - praktičtí lékaři - lékařky - utonutí - náhrada 
 

1176)  JM 
Za krev dostali zlaté kříže a medaile / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 43 (18.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - krev - dárci - bezplatné - odběry - ocenění - medaile - medaile MUDr. 
J. Janského - udělení 
 

1177)  EISENBRUK,  Jiř í  
Dar nevidomého Pavla Kubíčka pomůže nejmenším / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 42 
(19.10.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - dětské oddělení - peněžité - dary - Dyjákovice - 
topinkyády - výtěžek 
 

1178)  RAISKUBOVÁ,  Hana  
Plány nemocnic: nové sály, větší pohodlí i zateplení : téměř všechny nemocnice v kraji chystají v příštím 
roce různá vylepšení i stavbu nových pracovišť / Hana Raiskubová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 291 (16.12.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - investice - projekty - 
plány – 2011 
 

1179)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Lékaři ve Znojmě výpovědi nepodali : většina lékařů znojemské nemocnice podpořila podpisem 
protestující kolegy v celé zemi / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 295 (21.12.2010), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - výzvy - Děkujeme, odcházíme - lékaři - podpora - výpovědi - odmítnutí 
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1180)  JM 
Lékaři neodchází / jm, be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 49 (29.11.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - výzvy - Děkujeme, odcházíme - lékaři - podpora - výpovědi - odmítnutí 
 

1181)  BE 
V Netopeeru už vyměnili 12 tisíc jehel a stříkaček / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 49 (29.11.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - narkomanie - drogy - prevence - injekční - stříkačky - jehly - výměna - 
Kontaktní centrum Netopeer - Netopeer 
 

1182)  JM 
Sárová: Poznala jsem Gorbačova i Dépardieua / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 53 (27.12.2010), s. 16. 
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - osobnosti - lékařky - Sárová, Milada - rozhovory 
 
 
 

Hospodářstv í :  
 
 

1183)  MRVA,  V last imi l  
Holiday Inn z Brna členem znojemské hospodářské komory / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
20, č. 13 (30.3.2010), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - Okresní hospodářská komora - hotely - členové - Holiday Inn 
 

1184)  TREK 
Starosta prosadil návrh boje proti nezaměstnanosti / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 14 
(6.4.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - snížení - veřejně prospěšné práce - Městská zeleň 
Znojmo - Úřad práce ve Znojmě 
 

1185)  VACULOVÁ,  He lena 
Lidé bez práce teď stojí fronty i na zametání ulic : o veřejně prospěšné práce je obrovský zájem / 
Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 98 (27.4.2010), s. 1, Jižní 
Morava. 
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nezaměstnaní - veřejně prospěšné 
práce 
 

1186)  MCH 
Znojmo klesá v anketě Město pro byznys / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 99 (28.4.2010), s. 3. 

dtto: 
JM. Znojmo kleslo až na dvanácté místo. Znojemský týden. 10.5.2010, roč. 10, č. 20, s. 4. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - hospodářství - podnikání - soutěže - Město pro byznys - 
umístění - zhoršení 
 

1187)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Nezaměstnaných ubylo / kop, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - pokles - Úřad práce ve 
Znojmě - statistiky - březen 2010 
 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 150 - 

1188)  ZGÚTHOVÁ,  Katar ína 
Jih Moravy spoléhá na vědu a výzkum / Katarína Zgúthová. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- 
Roč. 23, č. 101 (30.4.2010), s. 7. 
Jihomoravský kraj (Česko) - Znojmo (Česko) - hospodářství - ekonomika - zaměstnanost - zhodnocení 
 

1189)  MOŠTĚK,  Mart in  
Prací pro město si přivydělá stovka lidí : stovka nezaměstnaných přijala nabídku znojemské radnice na 
krátkodobou sezonní práci / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 103 (4.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nezaměstnaní - pracovní příležitosti - sezonní práce - 
Městská zeleň Znojmo 
 

1190)  EIS 
Nezaměstnaní si přivydělávají / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 19 (11.5.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nezaměstnaní - pracovní příležitosti - sezonní práce - 
Městská zeleň Znojmo 
 

1191)  SMOLA,  Danie l  
Nezaměstnanost klesla, ale jen dočasně : míra nezaměstnanosti klesla na konce června na 11,31%, což je 
srovnatelné číslo, jako před rokem / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 160 (13.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - sezonní - pokles 
 

1192)  SMOLA,  Danie l  
Nezaměstnanost v srpnu klesla / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 210 (9.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - srpen 2010 - sezonní - pokles -Úřad práce ve Znojmě 
 

1193)  SPA 
Nezaměstnanost v září klesla / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 
235 (9.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - pokles - září 2010 - Úřad 
práce ve Znojmě 
 

1194)  SMO 
Znojmo je pro byznysmeny stále méně atraktivní / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 251 (29.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - podnikání - soutěže - Město pro byznys - umístění - zhoršení 
 

1195)  SMOLA,  Danie l  
V obchodních centrech aranžujeme v noci : aranžérka Eva Kováčiková se z místní návrhářky vypracovala 
na majitelku firmy, která aranžuje interiéry nákupních center v celé České republice, ale i v zahraničí / 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 281 (4.12.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - podnikání - firmy - Arranging, s.r.o. - interiéry - aranžování - osobnosti 
- podnikatelky - Kováčiková, Eva - rozhovory 
 

1196)  JM 
Znojmo nejhůře hodnotili podnikatelé / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 50 (6.12.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - hospodářství - podnikání - soutěže - Město pro byznys - umístění - zhoršení 
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Služby: 
 
 

1197)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo zvětší svůj hřbitov : znojemská radnice rozšiřuje centrální hřbitov, stavební úpravy jsou téměř 
hotovy / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 17 (21.1.2010), s. 4, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - služby - pohřebnictví - hřbitovy - centrální hřbitov - kapacita - rozšíření - projekty - 
Městská zeleň Znojmo 
 

1198)  SMOLA,  Danie l  
Rozšíření znojemského ústředního hřbitova se odsouvá / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 28 (3.2.2010), s. 3. 

dtto: 
TREK. Na větší hřbitov si ještě počkáme. Znojemsko. 19.1.2010, roč. 20, č. 3, s. 1. 
Znojmo (Česko) - služby - pohřebnictví - hřbitovy - Městský hřbitov - rozšíření - odklad 
 

1199)  BE 
Znojemský hřbitov si na své rozšíření ještě musí počkat / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 6 (1.2.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - služby - pohřebnictví - hřbitovy - Městský hřbitov - rozšíření - odklad 
 

1200)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Pozůstalé uvítá nová smuteční síň / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 81 (7.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - služby - pohřebnictví - Městský hřbitov - obřadní síně - rekonstrukce 
 

1201)  DAK 
Plovárna Louka: na sezonu připravena / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 118 (22.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - sezony - otevření 
 

1202)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Znojemská plovárna otevře dnes v poledne / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 129 (4.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - služby - plovárny - Městská plovárna Louka - sezony - zahájení - otevření 
 

1203)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Požáry tvoří jen dvacet procent naší práce : novým velitelem znojemské požární stanice je major Petr 
Procházka / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 132 
(8.6.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - služby - hasiči - hasičské sbory - požární stanice - osobnosti - velitelé - Procházka, 
Petr - rozhovory 
 

1204)  MOŠTĚK,  Mart in  
Zraněného ze skal nad řekou Dyjí přivezl hasičský člun / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 151 (30.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - služby - hasiči - Hasičský záchranný sbor Znojmo - taktické - cvičení 
 

1205)  DAK 
Na Horním náměstí roste kavárna / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 153 (2.7.2010), s. 3. 
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dtto: 
TREK. Nová kavárna v centru města. Znojemsko. 13.7.2010, roč. 20, č. 28, s. 2. 
Znojmo (Česko) - služby - kavárny - výstavba - Horní náměstí - dokončení - otevření 
 

1206)  TREK 
Šéfem hasičů major Petr Procházka / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 24 (15.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - služby - hasiči - požární - stanice - velitelé - Mareš, Petr - Procházka, Petr - střídání 
 

1207)  ŠIP 
Nový hřbitov počítá i s nezbytným parkovištěm / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 14 (15.7.2010), 
s. 1. 
Znojmo (Česko) - služby - pohřebnictví - hřbitovy - Městský hřbitov - Suchohrdelská ul. - rozšíření - 
parkoviště - plánování 
 

1208)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Novinky v Sabaibody s 15ti procentní slevou / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 30 (19.7.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - služby - masáže - masážní centra - Sabaibody - nabídky - rozšiřování 
 

1209)  RED 
Studie navrhla, jak opravit smuteční síň / red. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 15 (29.7.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - služby - pohřebnictví - Městský hřbitov - obřadní síně - rekonstrukce 
 

1210)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 31 (3.8.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - služby - městské - lázně - historie - současnost - fotografie 
 

1211)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Café Molitor si bude muset na své znovuotevření ještě počkat / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 35 (23.8.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - služby - kavárny – Café Molitor - Václavské náměstí - výstavba - odklad 
 

1212)  RD 
Nechtějí slevu zadarmo / rd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 37 (6.9.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - služby - stánky - Znojemské historické vinobraní - prodej - pronájmy - Bergan, s.r.o. 
 
 
 

Obchod: 
 
 

1213)  MOŠTĚK,  Mart in  
Samoobsluha láká zákazníky pečivem : zavedená prodejna na Vančurově ulici pokračuje i přesto, že stojí 
na půl cesty mezi dvěma supermarkety / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 4 (6.1.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - potraviny - Vančurova ul. - vedoucí - Rychtecký, Miloslav 
 

1214)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Moravěnka už padesát let slouží lidem : prodejnu potravin na strategickém místě, na křižovatce 
nedaleko nádraží, znají lidé z celého Znojemska / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 16 (20.1.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - obchod - potraviny - prodejny - Moravěnka - historie - současnost 
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1215)  SMEJKALOVÁ,  Jitka  
Drogerie na Divišáku? Pro mnohé žvýkačka Sevak : jako jediná drogerie ve Znojmě stále nabízí i čistící 
prostředky, barvy či laky / Jitka Smejkalová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 34 (10.2.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - drogerie - Divišovo náměstí - historie - současnost 
 

1216)  SMEJKALOVÁ,  Jitka  
Svátek lásky plní kasy obchodníkům : zítra si budou zamilovaní přát další kopce lásky a dávat si navzájem 
dárečky / Jitka Smejkalová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 37 
(13.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - květinářství - zákazníci - nárůst - svátky - Valentýn - oslavy 
 

1217)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Brýle a čočky byly k dostání jen na TGM : jen v optice na TGM ve Znojmě mohli lidé před revolucí 
sehnat brýle či kontaktní čočky / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21,č. 40 (17.2.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - optiky - Sanitas - Masarykovo náměstí - historie - současnost 
 

1218)  MOŠTĚK,  Mart in  
Knihkupectví: víc knih, méně zákazníků : jiné knížky než před dvaceti lety najdou zákazníci                     
v knihkupectví na Kovářské ulici / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 46 (24.2.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - obchod - knihkupectví - Presscentrum - Kovářská ul. - historie - současnost - problémy 
 

1219)  SMOLA,  Danie l  
Lov na padělky: nejvíce v Hatích / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 65 (18.3.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - Hatě - obchod - tržnice - kontroly - Česká obchodní inspekce - padělky 
 

1220)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 12 (23.3.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - dějiny - ulice - Obrokova ul. - budovy - obchody - historie - fotografie 
 

1221)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Dyje má nové majitele / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 10, č. 17 (19.4.2010), s. 1. 
Znojmo - obchod - obchodní domy - Obchodní dům Dyje - prodej - majitelé - změny - služby - rozšíření 
 

1222)  BAR 
Odhalili tajný úkryt plný padělků : na tržnici v Hatích skrývali obchodní padělky značkového oblečení za 
tři a půl milionu korun / bar. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 114 (18.5.2010), 
s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
DAK. Znojemsko: celníci objevili ve stánku tajný úkryt s padělky. Rovnost-Znojemský deník. 18.5.2010, 
roč. 21, č. 114, s. 6. 
Znojmo (Česko) - Hatě - obchod - tržnice - China Town - padělky - odhalení 
 

1223)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 21 (25.5.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - obchod - obchodní domy - Obchodní dům Dyje - historie - současnost - fotografie - 
Masarykovo náměstí 
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1224)  SPA 
Město hledá jméno pro novou pasáž / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 140 (17.6.2010), s. 3. 

dtto: 
TREK. V centru města roste nová pasáž. Znojemsko. 8.6.2010, roč. 20, č. 23, s. 5. 
Znojmo (Česko) - obchod - obchodní - pasáže - otevření - Obrokova ul. 10 - názvy - hledání - soutěže 
 

1225)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Práci nabídnou jen nové obchody : dva nové obchody rostou na periférii Znojma / Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 144 (22.6.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - obchod - obchody - budování - Brněnská ul. - STOP.SHOP. Znojmo, s. r. o. - 
Suchohrdelská ul. - Dobšická ul. - pracovní místa 
 

1226)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Začínal jsem na koleně s vyvoláváním fotek : krátce po roce 1989 začal soukromě podnikat známý 
znojemský fotograf Pavel Bouzek / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 188(14.8.2010), s. 4. -- Podnikání na Znojemsku. 
Znojmo (Česko) - obchod - Supraton - obchodníci - fotografové - Bouzek, Pavel - podnikání - rozhovory 
 

1227)  MOŠTĚK,  Mart in  
Nařídili slevu, stánky podražily : místo slevy čekalo stánkaře na vinobraní zdražení / Martin Moštěk. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21 (13.9.2010), č. 213, s. 1. 
Znojmo (Česko) - obchod - Znojemské historické vinobraní - stánky - pronájem - Bergan, s.r.o. - smlouvy 
- prodloužení - podmínky - nedodržení - propagační - katalogy - zpoplatnění 
 

1228)  MM 
Radní rozhodli, Bergan s pronájmem stánků skončil / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 214 (14.9.2010), s. 3. 
Znojmo - obchod - Znojemské historické vinobraní - stánky - pronájem - Bergan, s. r .o. - smlouvy - 
ukončení - podmínky - nedodržení - propagační - katalogy - zpoplatnění 
 

1229)  ŠIP 
Jméno pro obchodní pasáž vybráno: Radniční / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 17 (26.8.2010), 
s. 1. 
Znojmo (Česko) - obchod - obchodní - pasáže - otevření - Obrokova ul. 10 - názvy - Radniční pasáž 
 

1230)  ČTK 
Ve Znojmě otevřeli nákupní park / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 216 
(16.9.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - obchod - nákupní - parky - výstavba - P.V.N. – otevření 
 

1231)  DAK 
Polovina stánků na vinobraní neprošla kontrolou inspekce / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 217(17.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - Znojemské historické vinobraní - stánky - kontroly - Česká obchodní inspekce 
 

1232)  JM 
Bergan má výpověď, nedodržel smlouvu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 39 (20.9.2010), s. 1, 13. 

dtto: 
TREK. Bergan ve Znojmě končí. Znojemsko. 21.9.2010, roč. 20, č. 38, s. 1. 
Znojmo (Česko) - obchod - Znojemské historické vinobraní - stánky - pronájem - Bergan, s. r. o. - 
smlouvy - ukončení - podmínky - nedodržení 
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1233)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Radniční pasáž bude otevřená na Advent / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 247 (23.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - Radniční pasáž - zprovoznění - obchody - otevření 
 

1234)  SMO 
Centrum je už plné nových obchodů / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 263 (12.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - obchodní centra - obchodní - řetězce - STOP.SHOP. Znojmo, s.r.o. - otevření 
 

1235)  TREK 
Stop.Shop nabízí zboží, co ve Znojmě chybělo / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 45 (9.11.2010),     
s. 5. 
Znojmo (Česko) - obchod - obchodní - centra - STOP.SHOP. Znojmo, s.r.o. - otevření 
 

1236)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Zlatá neděle: mizí hlavně stromky : posledního předvánočního víkendu využila spousta lidí k nákupům / 
Sylva Pavlačková, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 294 
(20.10.2010), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - obchod - předvánoční - nákupy - zlatá neděle - stromky - kapři 
 

1237)  SPA 
Radniční pasáž začne brzy fungovat / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 296 (22.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obchod - pasáže - Radniční pasáž - zprovoznění - obchody - otevření 
 

1238)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Hatě: tržnice je časovaná bomba : naprosto šokováni byli po návštěvě asijské tržnice v Hatích dva 
experti na výbušniny / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 300 (29.12.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Hatě: spousta zakázaných výbušnin. Rovnost-Znojemský deník. 31.12.2010, roč. 21,    
č. 302, s. 6. 
Znojmo (Česko) - Hatě - obchod - čínské - tržnice - China Town - zábavní pyrotechnika - výbušniny - 
zabezpečení - nedostatky - kontroly - Česká obchodní inspekce 
 

1239)  TREK 
Centrum města obohatí Radniční pasáž / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 50 (14.12.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - obchod - pasáže - Radniční pasáž - zprovoznění - obchody - otevření 
 
 
 

Vodn í  hospodářstv í :  
 
 

1240)  TREK 
Kanály za čtyřicet milionů korun / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 1 (5.1.2010), s. 2. 
Znojmo-Načeratice - Znojmo-Derflice - vodní hospodářství - splašková - kanalizace - výstavba - dotace 
- Evropská unie 

1241)  SMOLA,  Vojtěch  
Bude tát, ve Znojmě se sešla povodňová komise / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 28 (3.2.2010), s. 1, 4, Jižní Morava. 
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dtto: 
EIS. Povodeň nehrozí, zatím. Znojemsko. 19.1.2010, roč. 20, č. 3, s. 1, 3. 
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - povodňové komise - zasedání - tání - opatření - 
přehrady - odpouštění 
 

1242)  SMOLA,  Vojtěch  
Ve Znojmě mazali stavidla, aby odrazili povodeň / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 48 (26.2.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
VHA, ČTK. Řeky jsou klidné, rozhodne víkend. Mladá fronta dnes. 26.2.2010, roč. 21, č. 48, s. 3, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - sníh - tání - řeky - rozvodnění - povodně - prevence - stavidla - 
kontroly 
 

1243)  BE 
V opatření proti povodním se Znojmo posunulo jen o píď / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 8 (15.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - povodně - rizika - protipovodňová opatření - protipovodňová 
ochrana - přípravy - odkládání 
 

1244)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Kanály vyčistí chytrá mašina / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 8 (23.2.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - kanály - čištění - speciální - vozy 
 

1245)  BE 
Povodně ministerstvo nezajímají / be, rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 10 (1.3.2010), s. 1. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Černého Petra má ministerstvo, město víc dělat nemůže. Znojemsko. 2.3.2010, roč. 
20, č. 9, s. 3. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - sníh - tání - řeky - rozvodnění - povodně - prevence - stavidla - 
kontroly 
 

1246)  VSM 
Kanalizaci čistí speciální auto s kolující vodou : znojemská radnice pořídila nový vůz za více než osm 
milionů korun / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 71 (25.3.2010), s. 4, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - kanály - čištění - speciální - vozy 
 

1247)  BE 
Milan Jantoš: Přehrada už mě ničím nepřekvapí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - přehrady - Znojemská přehrada - osobnosti - hrázní - Jantoš, 
Milan 
 

1248)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Opravy vodovodu spolknou čtyři miliony / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 120 (25.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - vodovody - kanalizace - ul. Milady Horákové - rekonstrukce 
 

1249)  EIS 
Poklopy zdobí znojemská orlice / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 20 (18.5.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - kanály - kanalizační - poklopy - zdobení - znojemská orlice - 
Vodárenská a. s. 
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1250)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Nové kanálové poklopy / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 142 (19.6.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - kanály - kanalizační - poklopy - zdobení - znojemská orlice - 
Vodárenská a. s. 
 

1251)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Do oprav vodovodu potečou stamiliony : vodovod a úpravna vody ve Znojmě dostanou stovky milionů na 
opravy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 164 
 (17.7.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - vodovody - opravy - rekonstrukce - dotace - Evropská unie - 
Operační program Životní prostředí 
 

1252)  SMOLA,  Danie l  
Na velké lijáky, jako ten sobotní, kanály nestačí : sobotní večerní průtrž mračen ukázala, kde jsou limity 
znojemské kanalizace / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 166 (20.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - lijáky - průtrže - nedostatečná - kapacita 
 

1253)  RZT 
409 milionů z fondů EU pro Znojmo / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 30 (19.7.2010), s. 1. 

dtto: 
ŠIP. Do oprav vodovodu a úpravny vody půjdou stovky milionů. Znojemské listy. 29.7.2010, roč. 19, č. 15, 
s. 1. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - vodovody - rekonstrukce - projekty - Evropská unie - fondy 
Evropské unie - finance - získání 
 

1254)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kanalizaci mají ulevit nová vedení / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 175 (30.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - odlehčovací - trasy - vybudování - plánování - 
projekty - přípravy 
 

1255)  BE 
Město chystá nové kanály / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 33 (9.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - kanály - rekonstrukce - projekty - zpracování - 
přípravy 
 

1256)  BLAŽÍČEK,  Jan  
Protipovodňová opatření jsou ze strany Znojma připravena / Jan Blažíček. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, 
č. 32 (10.8.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - povodně - rizika - protipovodňová opatření - protipovodňová 
ochrana - výstavba - problémy 
 

1257)  DAK 
Začaly výkupy pozemků pro protipovodňové hráze / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 221 (22.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - povodně - protipovodňová ochrana - opatření - hráze - výstavba - 
pozemky - odkoupení - zahájení 
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Doprava: 
 
 

1258)  VSM 
Přechody Znojma budou víc vidět / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 3 
(5.1.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - doprava - přechody pro chodce - úpravy - nasvícení - bezbariérové vstupy 
 

1259)  DOPRAVA 
Doprava na Znojemsku : od 1. ledna 2010 došlo ke změně dopravce ve Znojmě. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 8 (11.1.2010), s. 8. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Lidé mohou posílat připomínky k dopravě. Rovnost-Znojemský deník. 11.1.2010, roč. 
21, č. 8, s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - MHD - dopravci - změny - ČAS Znojmo, s. r. o. 
- Znojemská dopravní společnost Psota - informace - připomínky 
 

1260)  VSM 
Parkovací dům pro Znojmo vázne / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 12 
(15.1.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkovací domy - výstavba - zpoždění 
 

1261)  VSM 
Lepší spojení ze Znojma do Vídně láká stovky lidí / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 12 (15.1.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - tratě - Znojmo-Vídeň - elektrifikace - vlaky - využívání 
 

1262)  SMO 
Lidé mysleli, že hoří vlak. Železničáři ale brousili koleje / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 14 (18.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - tratě - Znojmo-Šatov - rekonstrukce - koleje - broušení 
 

1263)  VSM 
O autobusové čipové karty mají Znojemští velký zájem / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 20 (25.1.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - Znojemská dopravní společnost Psota - 
cestující - čipové karty - zájem 
 

1264)  SMOLA,  Vojtěch  
Ať autobusy navazují : cestující ve Znojmě posílají připomínky k městské hromadné dopravě / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 20 (25.1.2010), s. 2, Jižní Morava  
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - cestující - připomínky - podněty - Znojemská 
dopravní společnost Psota - Městský úřad Znojmo - řešení 
 

1265)  JM 
Městská doprava: Vyžaduje trpělivost / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 2 (4.1.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - MHD - městská hromadná doprava - provozovatelé - jízdní řády 
- změny 
 

1266)  TIK 
Revizoři vyrazili na lov už v neděli / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 1 (5.1.2010), s. 1. 
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dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Jízda načerno ošajslich. Znojemsko. 12.1.2010, roč. 20, č. 2, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - MHD - městská hromadná doprava - jízdenky - kontroly - 
revizoři 
 

1267)  ŠIPOŠOVÁ,  Denisa  
Začala se psát nová kapitola znojemské městské autobusové dopravy / Denisa Šipošová. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 1 (5.1.2010), s. 2. 

dtto: 
TREK. PSOTA a BUS barevně odlišeni. Znojemsko. 5.1.2010, roč. 20, č. 1, s. 2. 
EISENBRUK, Jiří. Nový systém dopravy se neobešel bez problémů. Znojemsko. 12.1.2010, roč. 20, č. 2, 
s. 2. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - MHD - městská hromadná doprava - provozovatelé - jízdní řády 
- změny 
 

1268)  EIS 
Opravených chodníků přibývá / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 1 (5.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - chodníky - opravy 
 

1269)  TREK 
Místo skladů konečně nádraží / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 1 (5.1.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - terminály - výstavba - České dráhy, a. s. - budovy - odprodej - 
Městský úřad Znojmo - koupě 
 

1270)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Na autobusové zastávky se zatím chodí s lupou / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 2 
(12.1.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - MHD - městská hromadná doprava - autobusy - jízdní řády - 
inovace 
 

1271)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
O karty do autobusů je enormní zájem : nový provozovatel znojemské hromadné dopravy eviduje devět 
tisíc žádostí o elektronické karty, kterými se dá platit v autobusech / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 29 (4.2.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - MHD - Znojemská dopravní společnost Psota - 
cestující - elektronické peněženky - zájem 
 

1272)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojemský terminál má potíže s povolením : úřední komplikace brzdí přípravu autobusového nádraží ve 
Znojmě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 33 
(9.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - terminály - výstavba - projekty - změny 
 

1273)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Parkovací dům je v rozporu s územním plánem / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 5 (25.1.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - centrum - parkování - parkovací domy - výstavba - zdržení - územní plány - 
rozpory - studie - zamítnutí - Národní památkový ústav 
 

1274)  SMOLA,  Vojtěch  
Stavbu nádraží brzdí omyl / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21,    
č. 35 (11.2.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - terminály - výstavba - projekty - změny 
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1275)  SMO 
Na Kunštátské ulici už nebude laguna / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 35 (11.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - silnice - opravy - rekonstrukce - Kunštátská ul. 
 

1276)  VSM 
Ve Znojmě bude platit jízdní řád podle cestujících / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -
- Roč. 21, č. 38 (15.2.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - MHD - městská hromadná doprava - jízdní řády - změny 
 

1277)  SMOLA,  Vojtěch  
Nové parkování má červenou / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 
č. 41 (18.2.2010), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Kvůli chybě parkování nebude. Rovnost-Znojemský deník. 18.2.2010, roč. 21, č. 41,     
s. 1, 3. 
mm. Parkování" Úřad nás zklamal, řekl vítěz. Rovnost-Znojemský deník. 19.2.2010, roč. 21, č. 42, s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkovací systémy - veřejné zakázky - zrušení - výběrové řízení 
- odklad - Úřad na ochranu hospodářské soutěže 
 

1278)  SPA 
Ulice Pod Kraví horou bude jednosměrná / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 41 (18.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - ul. Pod Kraví horou - průjezd - změny - obousměrnost - jednosměrnost 
 

1279)  KOPCZYKOVÁ 
Basis Inc. a ČAS autobusovému terminálu nepřejí / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 7 (8.2.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - terminály - výstavba - projekty - změny 
 

1280)  JM 
Nový jízdní řád platí od 15. února / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 7 (8.2.2010), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Spoluautory jízdních řádů budou cestující. Znojemské listy. 11.2.2010, roč. 19, č. 3, s. 1. 
BLAŽÍČEK, Jan. Městskou autobusovou dopravu vylepšují podněty cestujících. Znojemsko. 16.2.2010, 
roč. 20, č. 7, s. 5. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - MHD - městská hromadná doprava - jízdní řády - změny 
 

1281)  MOŠTĚK,  Mart in  
Terminál má potíže s povolením / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
8, č. 6 (12.2.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - terminály - výstavba - projekty - změny 
 

1282)  SMOLA,  Danie l  
Sporné parkování: pokuta 2500 korun : případ sporného parkování na Rooseveltově ulici ve Znojmě 
pokračoval udělením pokuty a schůzkou na radnici / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 46 (24.2.2010), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Soudní znalec: Značka Parkoviště nezakazuje stání před ní. Rovnost-Znojemské noviny. 
24.2.2010, roč. 21, č. 46, s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - sporné - parkování - Rooseveltova ul. - pokuty 
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1283)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Řidiči nerespektují žáky autoškol : někteří lidé neberou ohled na budoucí šoféry, kteří se v ulicích učí 
řídit / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 52 (3.2.2010), 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - autoškoly - označená - vozidla - řidiči - nerespektování 
 

1284)  VSM 
Ať mají řidiči autobusů jmenovky / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 54 
(5.3.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - cestující - připomínky - změny - Znojemská 
dopravní společnost Psota 
 

1285)  MOŠTĚK,  Mart in  
Pod Kraví horou bude jednosměrka : znojemští úředníci rozhodli, že po silnici na pravém břehu Dyje 
budou auta jezdit jen směrem od přehrady k Louce / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 55 (6.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - ul. Pod Kraví horou - jednosměrný provoz - zavedení - důvody - výhrady 
 

1286)  RZT 
Lepšímu parkování brání úředníci / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 9 (22.2.2010), s. 1. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Petra Buzková pomohla shodit parkovací systém Znojma. Znojemsko. 23.2.2010, roč. 
20, č. 8, s. 2. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkovací systémy - veřejné zakázky - zrušené - výběrové řízení 
- odklad - Úřad na ochranu hospodářské soutěže 
 

1287)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Provoz MAD se dolaďuje / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 9 (22.2.2010), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - MAD - městská autobusová doprava - jízdní řády - změny 
 

1288)  RZT 
Parkovací dům dostal od města zelenou / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 10 (1.3.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - centrum - parkování - parkovací domy - územní plány - rozpory - Národní 
památkový ústav - výstavba - pokračování 
 

1289)  SMOLA,  Vojtěch  
Cesta plná omezení : i když chce znojemská radnice zavést jednosměrný provoz na silnici, která vede po 
pravém břehu Dyje, budou se řidiči i nadále pracně vyhýbat turistickému vláčku / Vojtěch Smola. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 65 (18.3.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - doprava - silnice - ul. Pod Kraví horou - jednosměrný provoz -zavedení - problémy 
 

1290)  MOŠTĚK,  Mart in  
Do Znojma přijede Preventivní vlak / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 69 (23.3.2010), s. 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Preventivní vlak ve Znojmě ukázal nehody na železnici. Rovnost-Znojemský deník. 
24.3.2010, roč. 21, č. 70, s. 3. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - vlaky - nehody - Preventivní vlak - propagační akce - programy - 
České dráhy, a. s. 
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1291)  MOŠTĚK,  Mart in  
Autobusový terminál dostal povolení : těsně před cílem je po letech příprava stavby nového 
autobusového nádraží ve Znojmě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 70 (24.3.2010), s. 3. 

dtto: 
TŘETINA, Tomáš. Stavební práce započnou na jaře. Moravskokrumlovské noviny. 17.3.2010, roč. 4, č. 3, 
s. 1. 
EISENBRUK, J. Autobusovému terminálu zelená. Znojemsko. 30.3.2010, roč. 20, č. 13, s. 2. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - terminály - výstavba - stavební povolení 
 

1292)  MOŠTĚK,  Mart in  
Obchvat: další etapa i protesty : Ředitelství silnic a dálnic požádalo o stavební povolení první části druhé 
stavby obchvatu Znojma / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 71 (25.3.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - pozemky - výkup- protesty - stížnosti - 
Ředitelství silnic a dálnic 
 

1293)  KRUTIŠ,  Da l ibor  
Parkovací dům bude až příští rok. Možná : vyhlídka na pohodlnější parkování v centru Znojma, spojená se 
slibovaným parkovacím domem, se zatím rozplývá / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 78 (2.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - centrum - doprava - parkování - parkovací domy - lokality - výběr - výstavba - odklad 
 

1294)  SMOLA,  Vojtěch  
Parkování bude dál problém : památkářům se nelíbil projekt parkovacího domu v Zelenářské ulici / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 82 (8.4.2010), s. 4, Jižní 
Morava. 
Znojmo (Česko) - centrum - doprava - parkování - parkovací domy - lokality - výběr - výstavba - odklad 
 

1295)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Boj o parkovací dům v centru zřejmě skončí? / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 13 (22.3.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - centrum - doprava - parkování - parkovací domy - lokality - výběr - výstavba - odklad 
 

1296)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kraj chce rychlík Znojmo-Praha : Jihomoravský kraj a Vysočina požádají ministerstvo dopravy o obnovu 
přímého vlakového spojení Znojma s Prahou / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 85 (12.4.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - vlaky - spoje - Znojmo-Praha - Znojmo-Brno - rychlejší - tratě - 
integrovaný dopravní systém - jednání 
 

1297)  KALNÝ,  Jan 
Parkovací dům v historické části Znojma : záměr rizikové výstavby je nutno přehodnotit / Jan Kalný. -- 
In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 13 (30.3.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkovací domy - výstavba - historická jádra - městská 
památková rezervace - názory 
 

1298)  MOŠTĚK,  Mart in  
Stavba nádraží nabírá zpoždění : stavba nového znojemského autobusového nádraží nabere další 
zpoždění / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 87 
(14.4.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - nádraží - terminály - výstavba - stavební povolení - posouzení - 
zdržení 
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1299)  VSM 
Stavba nádraží ve Znojmě drhne / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 90 
(17.4.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - terminály - výstavba - zdržení - integrovaný dopravní systém - 
zavedení 
 

1300)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Reportáž: linkou 804 přes celé město : redaktor Znojemského deníku Rovnost se ve špičce vydal na 
cestu linkou 804 z Přímětic do Nesachleb / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 93 (21.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - MHD - městská hromadná doprava - redaktoři - Znojemský 
deník Rovnost - testovací - jízdy 
 

1301)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Šipošová: Dolaďovali jsme časy odjezdů, přibylo šestnáct spojů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 93 (21.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - MHD - městská hromadná doprava - cestující - připomínky - 
změny 
 

1302)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Pod Kraví horou jednosměrka nebude / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 94 (22.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - doprava - ul. Pod Kraví horou - 
obousměrný provoz - jednosměrný provoz - Městský úřad Znojmo - Obecní úřad Nový Šaldorf-
Sedlešovice - záměry - odstoupení 
 

1303)  TREK 
Na Zelenářské parkovací dům nebude / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 14 (06.04.2010), s. 2 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkovací domy - výstavba - Zelenářská ul. - zamítnutí 
 

1304)  JM 
Jízdné jako v městské dopravě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - autobusy - městské části - jízdné - ceny - sjednocení - žádosti 
- IDS - Integrovaný dopravní systém 
 

1305)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Znojmo pronajímá parkoviště / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkoviště - provozovatelé - Městský úřad Znojmo - pronájem - 
nabídky 
 

1306)  JM 
Chystá se parkovací dům za dvacet milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 17 (19.4.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkovací domy - výstavba - ul. Jana Palacha - Sokolská ul. - 
projekty - přípravy 
 

1307)  MIV 
Stavba terminálu začne ve Znojmě v pondělí / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 112 
(15.5.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - terminály - výstavba - zahájení - integrovaný dopravní systém - 
zavedení 
 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 164 - 

1308)  SMOLA,  Danie l  
Uzavírky kolem nádraží dnes začínají : kvůli stavbě terminálu a opravěpřilehlé ulice se přemišťují 
autobusové zastávky, komplikace čekají i řidiče a chodce / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 113 (17.5.2010), s. 3. 

dtto: 
R. Terminál místo lip. Znojemsko. 11.5.2010, roč. 20, č. 19, s. 1. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - terminály - výstavba - dopravní - omezení - uzavírky - zastávky 
- přemístění 
 

1309)  KALNÝ,  Jan 
Parkovací domy do centra nepatří / Jan Kalný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 115 (19.5.2010), s. 12. 
Znojmo - (Česko) doprava - parkování - parkovací domy - výstavba - historické centrum - kritika 
 

1310)  SMOLA,  Vojtěch  
U nádraží začínají opravy ulice i stavba terminálu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 116 (20.5.2010), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Ulici Milady Horákové ve Znojmě uzavřou na čtyři měsíce opravy. Znojemské noviny. 
14.5.2010, roč. 8, č. 19, s. 2. 
ŠIP. Stavba autobusového nádraží startuje. Znojemský týden. 17.5.2010, roč. 10, č. 21, s. 4. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - terminály - výstavba - zahájení - integrovaný dopravní systém - 
zavedení 
 

1311)  MOŠTĚK,  Mart in  
Rychlíky na Prahu budou možná žluté : záměr spojit Znojmo s Prahou po kolejích se snaží alternativní 
dopravce / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 131 
(7.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - vlaky - rychlovlaky - spoje - tratě - Znojmo-Praha - projekty - 
jednání - RegioJet 
 

1312)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Bývalé ghetto čeká na plán / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 133 (9.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - provizorní - parkoviště - Pražská ul. - Přímětická ul. - územní 
plány – přípravy 
 

1313)  SMOLA,  Vojtěch  
Do Jihlavy stejně rychle vlakem jako autobusem : mezi Znojmem a Jihlavou budou možná jezdit přímé 
vlaky / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 134 (10.6.2010), s. 4, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - vlaky - rychlovlaky - spoje - tratě - Znojmo-Praha - Znojmo-
Jihlava - projekty - jednání - RegioJet 
 

1314)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Řidiči: Chceme zrcadla na křižovatky : špatný výhled z řady znojemských křižovatek by řidiči chtěli 
vyřešit doplněním kritických míst o zrcadla / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 138 (15.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - křižovatky - nepřehlednost - zrcadla - instalace 
 

1315)  ŠIP 
Buduje se dětské dopravní hřiště / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 11 (3.6.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - děti - dopravní - výchova - dopravní hřiště - ul. Jindřicha Hořejšího - 
výstavba 
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1316)  SMOLA,  Danie l  
Sporná pokuta za parkování? Zrušeno : Krajský úřad zrušil pokutu za sporné parkování na začátku ulice 
Rooseveltova / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 142 
 (19.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - sporné - parkování - Rooseveltova ul. - pokuty - zrušení - Krajský úřad 
Jihomoravského kraje 
 

1317)  MOŠTĚK,  Mart in  
Po deštích se propadly silnice a chodníky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 142 (19.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - komunikace - silnice - chodníky - poškození - opravy - náklady - nárůst 
 

1318)  JM 
Spojí Znojmo s Prahou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 10, č. 24 (7.6.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - železniční - doprava - vlaky - rychlovlaky - spoje - tratě - Znojmo-Praha - Znojmo-
Jihlava - projekty - jednání - RegioJet 
 

1319)  SMOLA,  Vojtěch  
Město ucpávají kolony, budou vážit kamiony : Znojmo a jeho okolí drtí kamiony, které se touto trasou 
vyhýbají placení mýtného / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 
144 (22.6.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - přetížení - kamiony - řešení - mýtnice 
 

1320)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Na hudební festival do Retzu pojede ze Znojma vlak zdarma / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 145 (23.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kyvadlová - doprava - zdarma - Znojmo-Retz - hudební - festivaly - města - spolupráce 
 

1321)  VOJTEK,  Mi lan  
Se silnicemi snad ministerstvo pomůže : není ani reálná šance na opětovné zavedení rychlíku ze Znojma 
přes Havlíčkův Brod do Prahy / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 149 
(28.6.2010), s. 15. 
Znojmo (Česko) - silniční - železniční - doprava - problémy - řešení - náměty 
 

1322)  MOŠTĚK,  Mart in  
Parkovací dům v centru stále žije : zablokovaná soutěž na dodavatele parkovacího systému pro centrum 
Znojma či spor o parkovací dům / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 155 (7.7.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkovací systémy - parkovací domy - výstavba - jednání - spory 
 

1323)  KALNÝ,  Jan 
Památková rezervace, cestovní ruch a parkovací domy / Jan Kalný. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 26 (21.6.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkovací domy - výstavba - historické centrum - kritika 
 

1324)  MB 
Začala stavba kruhového objezdu / mb. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 156 (8.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - křižovatky - kruhové - objezdy - výstavba - Družstevní ul. - 
Dobšická ul. 
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1325)  JM 
Stavba kruhové křižovatky zkomplikuje dopravu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko)- silniční - doprava - křižovatky - kruhové - objezdy - výstavba - Družstevní ul. - 
Dobšická ul. 
 

1326)  POLÁKOVÁ,  Lenka  
Otevřený dopis starostovi a místostarostovi / Lenka Poláková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 172 (27.7.2010), s. 10. 

dtto: 
ŠIPOŠOVÁ, Denisa. Reakce vedení města na otevřený dopis. Rovnost-Znojemský deník. 27.7.2010, roč. 
21, č. 172, s. 10. 
Znojmo (Česko)- doprava - obchvaty - Občanské sdružení Obchvat - stanoviska - otevřené dopisy - 
Městský úřad Znojmo - odpovědi 
 

1327)  LIW 
Kruhový objezd usnadní příjezd k obchodu : bezpečnější křížení / liw. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 174 (29.7.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko)- silniční - doprava - Družstevní ul. - Dobšická ul. - kruhové objezdy - budování 
 

1328)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Stavba terminálu ve Znojmě dostává konkrétní podobu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 175 (30.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko)- autobusová - doprava - terminály - výstavba - pokračování 
 

1329)  VSM 
Na volná místa na parkovištích upozorní elektronické tabule / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 178 (3.8.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko)- doprava - parkování - volná místa - navigační systémy - elektronické - tabule - umístění 
- nám. Svobody 
 

1330)  KRUTIŠ,  Da l ibor  
S řízením skončím, až mi to zakáže můj lékař : kdo jej nezná, neřekl by, že je Karel Psota zakladatelem 
a majitelem významné dopravní společnosti / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 176 (31.7.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko)- doprava - dopravní - společnosti - Znojemská dopravní společnost Psota, s.r.o. - 
osobnosti - podnikatelé - Psota, Karel – rozhovory 
 

1331)  DAK 
Město stanovilo ceny za parkování / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 179 (4.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko)- doprava - parkování - parkoviště - poplatky - výše - zveřejnění - Městský úřad Znojmo 
 

1332)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Parkování u lázní: závory a signály : změny čekají řidiče ve Znojmě / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 174 (29.7.2010), s. 1. 
Znojmo(Česko) - doprava - nám. Svobody - parkování - změny - závory - signály - parkovací automaty 
 

1333)  PAK 
Jan Blažíček: Parkování ve Znojmě od 1. srpna vylepšíme / pak. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 29 
(20.7.2010), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko)- doprava - parkování - změny - zlepšení - osobnosti - místostarostové - Blažíček, Jan - 
rozhovory 
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1334)  SMOLA,  Danie l  
Parkování v centru Znojma už hlídají závory / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 190 (17.8.2010), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Placená parkoviště v centru a okolí čekají změny. Znojemské listy. 29.7.2010, roč. 19, č. 15, s. 1, 2. 
KRUTIŠ, Dalibor. Parkování u lázní: závory a světelné signály. Znojemské noviny. 30.7.2010, roč. 8,       
č. 30, s. 1. 
Znojmo (Česko)- doprava - parkování - parkoviště - parkovací automaty - závorové systémy - instalace - 
A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. 
 

1335)  JM 
Parkovací dům zamítl i kraj / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 32 (2.8.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko)- doprava - parkování - parkovací systémy - parkovací domy - výstavba - Zelenářská ul. - 
zamítnutí - Krajský úřad Jihomoravského kraje 
 

1336)  BE 
Parkování ve Znojmě v novém / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 33 (9.8.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkoviště - parkovací automaty - závorové systémy - instalace - 
A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. 
 

1337)  MOŠTĚK,  Mart in  
Autobusové provizorium končí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 202 (31.8.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko)- autobusová - doprava - nádraží - terminály - výstavba - dokončování 
 

1338)  VOJTEK,  Mi lan  
Znojmo dokončuje přestupní terminál / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 203 
(1.9.2010), s. 10. 
Znojmo (Česko) - doprava - autobusové - nádraží - přestupní - terminály - výstavba - dokončení 
 

1339)  SAGITARIOVÁ,  Michaela  
Čekání na autobus je teď ve Znojmě bezpečnější / Michaela Sagitariová. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 204 (2.9.2010), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
Autobusy jezdí na nový terminál. Rovnost-Znojemský deník. 2.9.2010, roč. 21, č. 204, s. 4. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - autobusové - nádraží - přestupní - terminály - výstavba - 
dokončení - zkušební - provoz 
 

1340)  DOPRAVNÍ 
Dopravní hřiště. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 215 (15.9.2010),     
s. 3. 
Znojmo(Česko) - doprava - děti - dopravní - výchova - dopravní hřiště - ul. Jindřicha Hořejšího - 
otevření 
 

1341)  TREK 
Nové parkování řídí závory, první minuty zdarma / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 34 (24.8.2010), 
s. 2. 
Znojmo(Česko) - doprava - nám. Svobody - parkování - změny - závory - signály - parkovací automaty 
 

1342)  EIS 
Autobusový terminál ve Znojmě bude hotový v předstihu / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 34 
(24.8.2010), s. 5. 
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dtto: 
ŠIP. Autobusové nádraží bude sloužit už od 1. 9. Znojemské listy. 26.8.2010, roč. 19, č. 17, s. 1. 
Znojmo(Česko) - doprava - autobusy - autobusové - nádraží - terminály - výstavba - urychlení 
 

1343)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Dokončení obchvatu je v nedohlednu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 217 (17.9.2010), s. 3. 
Znojmo(Česko) - silniční - doprava - obchvaty - budování - výstavba - územní - rozhodnutí - zrušení - 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
 

1344)  NOVÉ 
Nové autobusové nádraží ve Znojmě již od 1. září 2010. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 4. 
Znojmo(Česko) - doprava - autobusy - autobusové - nádraží - terminály - výstavba - dokončení - otevření 
 

1345)  JM 
Parkovat zadarmo už nejde / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 5. 
Znojmo(Česko) - doprava - nám. Svobody - parkování - změny - závory - signály - parkovací automaty 
 

1346)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Řidiči rozebrali parkovací hodiny / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 221 (22.9.2010), s. 1, 3. 
Znojmo(Česko) - doprava - parkování - Česká pošta, s. p. - parkovací - hodiny - řidiči - využití - 
nedostatek 
 

1347)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Marákov se hádá. Kvůli retardérům : obyvatele znojemského Marákova rozděluje spor o zpomalovací 
retardéry / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 222 
 (23.9.2010), s. 3. 
Znojmo(Česko) - Marákov - doprava - zpomalovací retardéry - umístění - odstranění - občané - spory 
 

1348)  BE 
Autobusový terminál jede zatím nanečisto / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 37 (6.9.2010), s. 2. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Konečně má Znojmo autobusové nádraží!. Znojemsko. 7.9.2010, roč. 20, č. 36, s. 2. 
Znojmo(Česko) - autobusová - doprava - terminály - dokončení - dokončovací - práce 
 

1349)  DAK 
Nový kruhový objezd už slouží / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 
238 (13.10.2010), s. 3. 
Znojmo(Česko) - silniční - doprava - kruhové objezdy - ul. Dobšická - Družstevní ul. - výstavba - 
dokončení 
 

1350)  JM 
Obchvat: Opět se začne stavět od roku 2012 / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 40 (27.9.2010), s. 4. 
Znojmo(Česko) - silniční - doprava - obchvaty - budování - výstavba - územní - rozhodnutí - zrušení - 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
 

1351)  JM 
Znojmo už má dopravní hřiště / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 40 (27.9.2010), s. 5. 
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Znojmo(Česko) - doprava - děti - dopravní - výchova - dopravní hřiště - ul. Jindřicha Hořejšího - 
otevření 
 

1352)  MOŠTĚK,  Mart in  
Parkovací domy? Ve hře je i centrum : úředníci znovu posuzují, zda lze v historickém centru Znojma 
postavit parkovací dům / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 257 (5.11.2010), s. 1. 
Znojmo(Česko) - doprava - parkování - parkovací domy - historické centrum - Palachova ul. - výstavba - 
záměr - jednání 
 

1353)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Drahé dopravní hřiště je neustále zavřené / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 263 (12.11.2010), s. 3. 
Znojmo(Česko) - doprava - děti - dopravní - výchova - dopravní hřiště - ul. J. Hořejšího - uzavření 
 

1354)  PKN 
Budějovický obchvat bude zítra otevřen / PKN. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 43 (26.10.2010), s. 1, 4. 

dtto: 
BE. Budějovice už mají hotový obchvat. Znojemský týden. 1.11.2010, roč. 10, č. 45, s. 3. 
Znojmo (Česko) - Moravské Budějovice (Česko) - silniční - doprava - Znojmo-Jihlava - obchvaty - 
dokončení 
 

1355)  BE 
Cyklisté mohou legálně jezdit v protisměru, dovolují jim to nové značky / be. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 45 (1.11.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - dopravní - značení - vyhlášky - změny - platnost - zahájení 
 

1356)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Parkovací domy: nyní v nedohlednu : znojemští památkáři kývli na záměr stavby parkovacího domu           
v centru města / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 284 
(8.12.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - centrum - doprava - parkování - parkovací domy - výstavba - jednání 
 

1357)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Velká Michalská se propadá / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 286 (10.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - vozovky - ulice - Velká Michalská ul. - kritické - stavy - opravy - 
jednání 
 

1358)  MOŠTĚK,  Mart in  
Důchodci dostali zpět zastávku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 288 (13.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - zastávky - Vančurova ul. - zavedení - Domov     
s pečovatelskou službou - žádosti 
 

1359)  POLÁKOVÁ,  Lenka  
Obchvat: dopis Lenky Polákové starostovi / Lenka Poláková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 292 (17.12.2010), s. 14. 
Znojmo (Česko) - doprava - obchvaty - Občanské sdružení Obchvat - stanoviska - Poláková, Lenka - 
otevřené dopisy 
 

1360)  JM 
Parkovací dům na Zelenářské ještě není odpískaný / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 48 (22.11.2010), s. 6. 
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Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkovací systémy - parkovací domy - výstavba - Zelenářská ul. - 
jednání 
 

1361)  E 
Městská doprava pro důchodce i příští rok zdarma / e. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 48 (30.11.2010), 
s. 2. 

dtto: 
ŠIP. Důchodci budou jezdit autobusy MAD i příští rok zdarma. Znojemské listy. 2.12.2010, roč. 19,       
č. 24, s. 1. 
Znojmo (Česko) - autobusová - doprava - městská hromadná doprava - autobusy - důchodci - bezplatné - 
cestování 
 

1362)  JM 
Znovu parkovací dům na Zelenářské? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 50 (6.12.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkovací systémy - parkovací domy - výstavba - Zelenářská ul. - 
jednání 
 

1363)  EIS 
Cesta byla přes noc opravena / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 50 (14.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - silniční - doprava - vozovky - ulice - Velká Michalská ul. - kritické - stavy - opravy 
 
 
 

Byd len í :  
 
 

1364)  JM 
STEFANO má dluh i schválenou dotaci / jm, rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 8 (15.2.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - realitní - kanceláře - STEFANO - dluhy - dotace - schválení - Fond 
revitalizace 
 

1365)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Sociální byty: lidé se o ně bojí : nájemníci v sociálních bytech ve Znojmě si stěžují na vysoké nájemné a 
smlouvy s tříměsíční lhůtou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 84 (10.4.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - sociální - byty - nájemníci - stížnosti 
 

1366)  SMOLA,  Danie l  
Oprava domu stála ženu byt : kvůli sporu s majiteli nově opraveného domu na Rooseveltově ulici hrozí 
nájemnici bytu, že zůstane bez přístřeší / Daniel Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 97 (26.4.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - bydlení - činžovní - domy - Rooseveltova ul. - pronájem - nájemníci - majitelé - spory 
 

1367)  JM 
Byty mají patřit bydlícím / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - prodej - zrušení - občanská sdružení - Byty bydlícím - 
Sdružení nájemníků ČR 
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1368)  JM 
Zaplatí nájemníci dluh Stefana? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - realitní - kanceláře - Stefano H. C. - dluhy - Znojemská tepelná společnost   
s r.o. - nájemníci - protesty 
 

1369)  BARTOŠÍKOVÁ,  Tereza 
Neplatičů nájmu loni přibylo. V celém kraji : dluhy na nájemném v největších městech kraje / Tereza 
Bartošíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 110 (13.5.2010), s. 2. 
Jihomoravský kraj (Česko) - města - Znojmo - bydlení - obecní byty - nájemné - dlužníci - neplatiči - 
2009 - přehledy 
 

1370)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Stavebníka Štěrbu má prověřit policie : majitelům bytů domu v ulici Za Plovárnou dochází trpělivost / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 156 (8.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - bytová - výstavba - Za Plovárnou - závady - odstranění - majitelé - 
Štěrba, Petr - odmítnutí - trestní řízení 
 

1371)  VACULOVÁ,  He lena 
Slevy na nájemné bytů dají města i od ledna, ale ne všude : levné bydlení v obecních bytech ve Znojmě se 
zatím nemění, zato v Blansku už musejí počítat s tím, že od ledna bude nájem dražší o zhruba pět set 
korun / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 268 (19.11.2010),   
s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Deregulace nájmů zatím nehrozí. Rovnost-Znojemský deník. 24.11.2010, roč. 21,        
č. 272, s. 1. 
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - bydlení - obecní byty - nájemné - deregulace - slevy 
 

1372)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Město stoplo prodej bytu. Byl moc levný : až k podpisu novému starostovi se dostala smlouva mezi 
městem a Arpádem Biháry o prodeji bytu 2+1 za 273000 korun / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 272 (24.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - Městský úřad Znojmo - Biháry, Arpád - sporný - prodej - 
projednávání 
 

1373)  JM 
Nájmy se od ledna zřejmě nezvednou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 48 (22.11.2010), s. 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Vyšší nájmy kvůli deregulaci nehrozí. Znojemské noviny. 26.11.2010, roč. 8, č. 47, s. 1. 
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - nájmy - stagnace - 2011 
 
 
 

Rozvoj: 
 
 

1374)  EIS 
Modernizace veřejného osvětlení / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 34 (24.8.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - rozvoj - veřejná - osvětlení - rekonstrukce - stožáry - výměna 
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Stavebn ic tv í :  
 
 

1375)  SMOLA,  Vojtěch  
Oprava náměstí potrvá do září / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 10 (13.1.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - nám. Komenského - rekonstrukce - zatraktivnění - práce - postupy 
 

1376)  MOŠTĚK,  Mart in  
Komenského náměstí bude hotové do srpna : do srpna musí lidé v centru Znojma počítat s omezeními 
kvůli opravám Komenského náměstí a přilehlých ulic / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 11 (14.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Komenského nám. - opravy - rekonstrukce - doprava - omezení 
 

1377)  KOMENSKÉHO 
Komenského náměstí bude hotové v srpnu. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 13 (16.1.2010), s. 3. 

dtto: 
BE. Uzavřené Komenského náměstí potrápí řidiče až do srpna. Znojemský týden. 18.1.2010, roč. 10, č. 4, 
s. 4. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Komenského nám. - opravy - rekonstrukce - dokončení - srpen 2010 
 

1378)  MOŠTĚK,  Mart in  
Úřady září novotou, lidé budou míň čekat : oprava někdejšího komunistického sekretariátu přišla          
na skoro devadesát milionů, trvala dvanáct měsíců / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 18 (22.1.2010), s. 4. 
Znojmo - stavebnictví - Finanční úřad Znojmo - Úřad práce ve Znojmě - budovy - rekonstrukce - 
modernizace - dokončení 
 

1379)  VSM 
Úřady ve znojemském "Bílém domě" ušetří / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 29 (4.2.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Finanční úřad Znojmo - Úřad práce ve Znojmě - budovy - Bílý dům - 
opravy 
 

1380)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Na Komenského náměstí více stromů, nové bistro a žádná parkoviště / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. 
-- Roč. 20, č. 3 (19.1.2010), s. 9. 

dtto: 
ŠIP. Komenského náměstí: klidný vstup do centra města. Znojemské listy. 14.1.2010, roč. 19, č. 1, s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Komenského nám. - rekonstrukce - změny - klidová zóna 
 

1381)  BE 
Pracovní a finanční úřad je oficiálně v rukou úředníků / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 5 (25.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - budovy - rekonstrukce - Úřad práce ve Znojmě - Finanční úřad Znojmo - 
slavnostní – otevření 
 

1382)  EISENBRUK,  Jiř í  
Bílý dům už komunistickou minulostí nestraší / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 4 
(26.1.2010), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Finanční úřad Znojmo - Úřad práce ve Znojmě - budovy - Bílý dům - 
opravy 
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1383)  ŠIP 
Školy a školky se převléknou do nového : dotace pomohou financovat nákladná zateplení budov / šip. -- 
In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 4 (25.2.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - budovy - školy - školky - zateplování - dotace - Operační program životní 
prostředí 
 

1384)  ŠIP 
Práce na náměstí se rozběhly naplno / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 5 (11.3.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Komenského nám. - rekonstrukce - změny - klidová zóna 
 

1385)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Bývalý katastr: zájem má město i podnikatel : kdysi kavárna s tajemnou pověstí na rohu Václavského 
náměstí zeje prázdnotou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 72 (26.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - budovy - Václavské náměstí - využití - výběrová - řízení 
 

1386)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Opravy se přesunou na Studentskou ulici / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 73 (27.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - ulice - Studentská ul. - opravy - rekonstrukce 
 

1387)  ŠIPOŠOVÁ,  Denisa  
Na Komenského náměstí bude vysazeno víc než 70 stromů / Denisa Šipošová. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
20, č. 11 (16.3.2010), s. 2. 

dtto: 
JM. Jedli 136 sakur nenahradí. Znojemský týden. 22.3.2010, roč. 10, č. 13, s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Komenského nám. - rekonstrukce - stromy - výsadba 
 

1388)  JAK 
Jak by mělo Znojmo v budoucnu vypadat? V Radnici visí plány. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 84 (10.4.2010), s. 3. 

dtto: 
VSM. Ukazují budoucí vzhled města. Mladá fronta dnes. 15.4.2010, roč. 21, č. 88, s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - města - plány - vizualizace - prezentace - výstavy - Městský úřad 
Znojmo 
 

1389)  MOŠTĚK,  Mart in  
Fruta, Louka, jatka: všechno spí : jen vznikající obchodní centrum u již existujícího hobbymarketu 
naznačuje možné oživení zájmu o pustnoucí areály ve Znojmě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 95 (23.4.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - nemovitosti - chátrající - průmyslové - areály - Fruta - Loucký klášter - 
jatka - investoři - hledání 
 

1390)  ŠIP 
Opravy Komenského náměstí: práce uzavřely Studentskou ulici / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 
6 (25.3.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Komenského nám. - opravy - rekonstrukce - Studentská ul. - uzavření 
 

1391)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Dotace na opravy domů v centru města mají přísnější podmínky / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 103 (4.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - městská památková rezervace - domy - opravy - dotace - Fond 
revitalizace městské památkové rezervace - přidělování - podmínky - zpřísnění 
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1392)  MOŠTĚK,  Mart in  
Ulici Milady Horákové uzavřou dlouhé opravy : v pondělí začnou opravy ulice Milady Horákové / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 108 (11.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - ul. Milady Horákové - opravy - autobusové nádraží - výstavba 
 

1393)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Komenského náměstí dostává novou tvář / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 109 (12.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Komenského nám. - ul. Jana Palacha - Kovářská ul. - Studentská ul. - 
opravy - rekonstrukce 
 

1394)  JM 
Stavbou kraje se stal Znojemský viadukt / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 18(26.4.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - stavebnictví - soutěže - Nejlepší stavby Jihomoravského kraje - 
viadukty - Šatovský most - ocenění 
 

1395)  SMOLA,  Danie l  
Náměstí má korunovat kašna : mimo oči veřejnosti zatím probíhá řízení o vybudování nové kašny na 
Horním náměstí ve Znojmě. Má mít tvar koruny / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 137 (14.6.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Autor: na kašně  budou vyryta jména. Rovnost-Znojemský deník. 14.6.2010, roč. 21,      
č. 136, s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Horní náměstí - kašny - vybudování - řízení - studie - návrhy - architekti 
- Grym, Ludvík - rozhovory - památkáři - vyjádření 
 

1396)  BE 
V Jámě dnes jako ve středověku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 25 (14.6.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - staré město - Jáma - revitalizace - dokončení 
 

1397)  VOJTEK,  Mi lan  
Na opravy památek dostanou dotaci / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 171 
(26.7.2010), s. 13. 

dtto: 
TREK. Staré domy dostanou téměř šest milionů korun. Znojemsko. 7.7.2010, roč. 20, č. 27, s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - městská památková rezervace - domy - opravy - dotace - Fond 
revitalizace městské památkové rezervace - přidělování - podmínky - splnění 
 

1398)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Ve Znojmě mohou růst stovky domů : až dvě stovky rodinných domů mohou v dohledné době vyrůst na 
různých místech Znojma / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 172 (27.7.2010), s. 3. 
Znojmo - stavebnictví - pozemky - Městský úřad Znojmo - prodej - rodinné domy - výstavba 
 

1399)  MOLÍK,  David  
Letecké pohledy na velké stavby ve Znojmě / David Molík. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 8, č. 27 (9.7.2010), s. 7. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - budovy - náměstí - nádraží - rekonstrukce - opravy - letecké - 
fotografie 
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1400)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo plánuje postavit kašnu. Její vzhled ale úzkostlivě tají / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. 
-- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 181 (6.8.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Horní náměstí - kašny - vybudování - vzhled - utajení 
 

1401)  MOŠTĚK,  Mart in  
Oprava náměstí skončí za týden / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 193 (20.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - náměstí - Komenského nám. - opravy - rekonstrukce - dokončení - 
slavnostní - otevření 
 

1402)  MIV 
Posílají vzkaz potomkům / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 197 (25.8.2010), s. 10. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - náměstí - Komenského nám. - opravy - rekonstrukce - dokončení - 
slavnostní - otevření 
 

1403)  MOŠTĚK,  Mart in  
Komenského náměstí: konec oprav : po roce oprav slouží opět veřejnosti Komenského náměstí a přilehlé 
ulice ve Znojmě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,       
č. 200 (28.8.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Komenského nám. - rekonstrukce - dokončení 
 

1404)  NÁPADY 
Nápady pro pivovar: muzeum i dílny : noví znojemští radní dostanou hned na začátku velký úkol. Musí 
rozhodnout o využití bývalého pivovaru. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 203 (1.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - pivovary - areály - využití - náměty - jednání 
 

1405)  ČAPOUN, Marek  
Blog: O Komenského náměstí ve Znojmě / Marek Čapoun. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 211 (10.9.2010), s. 15. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Komenského nám. - rekonstrukce - dokončení - kritika 
 

1406)  EIS 
Oprava finišuje / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 34 (24.8.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Komenského nám. - opravy - rekonstrukce - dokončení 
 

1407)  V 
V náměstí bude uložen odkaz dalším generacím. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 17 (26.8.2010),      
s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Komenského nám. - rekonstrukce - dokončení - slavnostní - otevření 
 

1408)  SMOLA,  Danie l  
Závory stojí bez povolení. Není třeba / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 216 (16.9.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - závory - výstavba - nám. Svobody - městská památková rezervace - 
povolení - Národní památkový ústav 
 

1409)  BE 
Komenského náměstí omládlo / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 1, 9. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Komenského: Stromy místo aut. Znojemsko. 31.8.2010, roč. 20, č. 35, s. 1. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Komenského nám. - rekonstrukce - dokončení - slavnostní - otevření 
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1410)  SMOLA,  Danie l  
Dětské centrum zakrylo málo vídané lešení / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 247 (23.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - Dětské centrum Znojmo - rekonstrukce - fasády - zateplení - výměna 
oken - dotace - Státní fond životního prostředí - firmy - S-A-S 
 

1411)  FIALOVÁ,  Lenka  
Marešova vila ve Znojmě / Lenka Fialová. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 7, č. 1 (2010), s. 18, 20, 22. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - architektura - vily - Marešova vila - Mareš, Josef - osobnosti - 
architekti - Víšek, Jan - česko-německé - texty 
 

1412)  FIALOVÁ,  Lenka  
Die Mareš Villa in Znaim / Lenka Fialová. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 7, Nr. 1 (2010), S. 19, 21, 23. 
Znojmo (Česko) - stavebnictví - architektura - vily - Marešova vila - Mareš, Josef - osobnosti - 
architekti - Víšek, Jan - česko-německé - texty 
 
 
 

Průmys l :  
 
 

1413)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
B+M Univerzal nabízí 35 druhů pečiva a osobní přístup k lidem / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 2 (15.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - potravinářský - průmysl - prodejny - B+M Univerzal - historie - současnost 
 

1414)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Masna na Horním náměstí nabízela černou polévku vlastní výroby : už padesát let mohou milovníci masa 
kupovat v zavedeném obchodě masné výrobky i zabíjačkové pochoutky / Sylva Pavlačková. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 24 (29.1.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - masný - průmysl - prodejny - masny - Horní náměstí - Jatky Moravský Krumlov, spol.   
s r. o. - historie - současnost 
 

1415)  BE 
Brtníky už oslazují život osmdesát let / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 4 (18.1.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - potravinářský - průmysl - cukrářství - osobnosti - cukráři - Brtník, Evžen - rozhovory 
 

1416)  JM 
Od císaře dostal zlatý kříž / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 4 (18.1.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - keramický - průmysl - keramika - majolika - továrny - založení - Slowak, Johann - 
potomci - Slovák, Libor - historie 
 

1417)  MCH 
Výrobce obuvi, firma HJV, je v konkurzu / mch, čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 30 (5.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - obuvnický - průmysl - boty - firmy - HJV - činnost - ukončení - konkurzy 
 

1418)  KÁRNÝ,  Micha l  
Velké jihomoravské firmy: po slávě přišel krach : po listopadu 1989 v kraji postupně zaniklo mnoho 
velkých, ve světě známých firem. Nedokázaly se přizpůsobit novým podmínkám / Michal Kárný. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 44 (22.2.2010), s. 4. 
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Jižní Morava - Znojmo (Česko) - průmysl - firmy - zkrachování 
 

1419)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Pegas postaví novou linku na 1,3 miliardy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 54 (5.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - firmy - Pegas Nonwovens, s. r. o. - provoz - rozšíření - výrobní linky - 
výstavba 
 

1420)  SMOLA,  Danie l  
Loucký klášter je pro Znovín velké sousto : Znovín patří k největším výrobcům vína, ale podporuje i 
vinařskou turistiku / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 
58 (10.3.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - Znovín Znojmo, a. s. - víno - výroba - představení 
- Vajčner, Pavel - rozhovory 
 

1421)  VSM 
Pivo Hostan získalo cenu, je Chutí jižní Moravy / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 59 (11.3.2010), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
SMO. Pivo Hostan je chutí jižní Moravy. Rovnost-Znojemský deník. 11.3.2010, roč. 21, č. 59, s. 4. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivo - Hostan - soutěže - Chuť Jižní Moravy - ocenění 
 

1422)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Vinařství roku: Znovín mezi pěti nejlepšími / Monika Choděrová, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 65 (18.3.2010), s. 4. 

dtto: 
TREK. Znovín bojuje o titul Vinařství roku. Znojemsko. 16.3.2010, roč. 20, č. 11, s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - celostátní - soutěže - Vinařství roku - 2009 - finalisté - Znovín 
Znojmo, a. s. 
 

1423)  MOŠTĚK,  Mart in  
Převod pivovaru ověří ekonomové : podle právní analýzy Znojmo nemá šanci zpochybnit někdejší převod 
svého podílů v pivovaru Hostan / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 78(2.4.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovary - Hostan, s. r. o. - areály - jižní přístupová cesta - převod - 
ověřování - prodej - podmínky - projednávání 
 

1424)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vína originální certifikace: rok druhý : vůbec první a dosud jediný apelační systém vín v České republice, 
VOC Znojmo, vstupuje do svého druhého roku / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 83 (9.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - vína - kvalita - hodnocení - Vína Originální Certifikace Znojmo - 
VOC - festivaly - přípravy 
 

1425)  ČTK 
Okurky zase budou vyrábět ve Znojmě / ČTK. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 84 
(10.4.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - okurky - Znojemská okurka, družstvo se sídlem ve Znojmě 
- výroba - obnovení - konzervárny - výstavba - jednání 
 

1426)  BE 
Doležalová: Víno je moje hobby / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - víno - košty - osobnosti - vinaři - Doležalová, Jaroslava - ocenění 
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1427)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Krystal park: developer je v konkursu : jediný veřejně dostupný telefon, který funguje a který souvisí s 
Krystal parkem, je na ubytovnu v areálu parku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 86 (13.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - průmyslové zóny - Krystal park - ABD Group a.s. - insolvence 
 

1428)  JM 
Prodej pivovaru: Řada nejasností / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovary - Hostan, s. r. o. - areály - jižní přístupová cesta - převod - 
ověřování - prodej - podmínky - projednávání 
 

1429)  ČTK 
Znovínu klesl zisk, letos chce opravit sklepy / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 98 (27.4.2010), s. 5, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - Znovín Znojmo, a. s. - tržby - 2009 - pokles - opravy - investice - 
Křížový sklep Přímětice 
 

1430)  MOŠTĚK,  Mart in  
Sdružení hejtmanovi: nechceme větrníky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 98 (27.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - budování - protesty - občanská sdružení - 
Okrašlovací spolek - Občané za Znojmo - Horizont Vranovská Ves - Za Znojmo přívětivější 
 

1431)  EISENBRUK,  Jiř í  
Výborná vína byla bez šance, uspěla jen vynikající / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 15 
(13.4.2010), s. 1, 8. 
Znojmo -(Česko)  průmysl - vinařství - vína - degustace - komise - hodnocení - VOC - víno originální 
certifikace - Loucký klášter 
 

1432)  PŘI 
Při příležitosti 100. výročí narození vzpomínáme na pana Karla Fialu. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 19 (3.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podnikání - železářství Fiala - osobnosti - podnikatelé - Fiala, Karel -       
100. výročí - narození 
 

1433)  JM 
O pivovaru rozhodne ministerstvo kultury / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 23 (31.5.2010), s. 2. 
Znojmo - průmysl - pivovarnictví - pivovary - kulturní - památky - prohlášení - Národní památkový ústav - 
žádosti - Ministerstvo kultury 
 

1434)  MCH 
Soutěž o nejlepší okurky startuje / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 141 (18.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzerárenství - okurky - zavařování - soutěže - vyhlášení - Znojemská 
Beseda 
 

1435)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Unikátní nočník ze Znojma středem pozornosti / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20,      
č. 23 (8.6.2010), s. 1, 5. 
Znojmo (Česko) - keramický - průmysl - Ditmarova továrna - keramika - nočníky - výstavy - Artstetten 
(Rakousko) 
 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 179 - 

1436)  JA 
V kraji se drží jen malé firmy / ja, smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 147 (25.6.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - nábytkářský - průmysl - podniky - Dřevotvar v. d. - výroba - krize 
 

1437)  PERINGEROVÁ,  Gabr iela  
Herbert Felix proslavil znojemskou okurku : značka s obrázkem populárního kocoura Felixe na sklenicích 
s nakládanou zeleninou dosáhla podobné slávy jako třeba firma Baťa / Gabriela Peringerová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 149 (28.6.2010), s. 4. 
Jihomoravané, kteří dobyli svět. 

dtto: 
EIS. Dědečkův recept Felix odvezl. Rovnost-Znojemské noviny. 28.6.2010, roč. 21, č. 149, s. 4. 
Znojmo (Česko) - průmysl - potravinářství - konzervárenství - historie - osobnosti - Felix, Herbert - 
biografie 
 

1438)  PERINGEROVÁ,  Gabr iela  
Nechci s nimi zaplavit celý svět : o okurkách, které se prodávají v turistických centrech, Karel Ludvík 
říká: / Gabriela Peringerová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 149 
(28.6.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - znojemské - okurky - osobnosti - podnikatelé - Ludvík, 
Karel - rozhovory 
 

1439)  SMOLA,  Danie l  
Lyžařské hole jsem vozil spolužákům do školy : předseda družstva Václav Lazárek vede firmu, která je 
jednou z posledních stálic průmyslu na Znojemsku / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21 (9.7.2010), č. 158, s. 4. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - výrobní družstva - Dřevotvar v. d. Znojmo - historie - současnost - 
předsedové - Lazárek, Václav - rozhovory 
 

1440)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojmo obkličují další solární panely : nové fotovoltaické elektrárny vznikají okolo Znojma / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 168 (22.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - energetika - sluneční - energie - fotovoltaické elektrárny – budování 
 

1441)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Ze salonu je firma se šedesáti zaměstnanci / Sylva Pavlačková, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 170 (24.7.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - průmysl - kosmetické - salony - podnikání - osobnosti - podnikatelky - Skopalová, 
Anastázie – rozhovory 
 

1442)  EISENBRUK,  Jiř í  
DŘEVO-PRODUKT SV a DŘEVOARTIKL šíří dobré jméno znojemských firem / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 27 (7.7.2010), s. 2. 
Znojmo - dřevařský - průmysl - firmy - DŘEVOPRODUKT SV - DŘEVOARTIKL - den otevřených dveří - 
výrobky – představení 
 

1443)  HLADÍK,  Jaros lav  
115 let od založení Šlechtitelské vinařské stanice ve Znojmě : letošní 4. červenec je docela významným 
výročím našeho vinařství / Jaroslav Hladík. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884. -- Roč. 103 
(2010), č. 7-8, s. 398-400. 
Znojmo (Česko) - Vrbovec (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Ampelos, šlechtitelská stanice 
vinařská Znojmo, a. s. - 115. výročí 
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1444)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Než stavět hotel v Praze, raději u nás domy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 182 (7.8.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podnikání - osobnosti - podnikatelé - Jelínek, Jiří - rozhovory 
 

1445)  SMOLA,  Danie l  
Pegas staví linku za miliardu : v pořadí devátou výrobní linku začíná ve Znojmě budovat společnost Pegas 
Nonwovens / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 191 
(18.8.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - výroba - rozšíření - výrobní linky - 
budování - pracovní místa 
 

1446)  EKO 
Textilce PEGAS klesl zisk, tržby mírně vzrostly : firma vyplatí dividendu 0,95 eura na akcii / eko, čtk. -
- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, č. 167 (27.8.2010), s. 24. 

dtto: 
SMO. Pegasu meziročně klesl čistý zisk o více než čtyřicet procent. Rovnost-Znojemský deník. 
27.8.2010, roč. 21, č. 199, s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - firmy - Pegas Nonwovens, s. r. o. - hospodaření - akcie - pokles - dividendy - 
vyplácení 
 

1447)  BE 
Znojemská okurka je v kraji stříbrná / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 35 (23.8.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - potravinářství - soutěže - Regionální potravina Jihomoravského kraje - 
Znojemská okurka, družstvo se sídlem ve Znojmě - ocenění 
 

1448)  SMOLA,  Danie l  
Z piva je člověk uzemněný, z našeho cideru ne : sourozenci Beranovi a Petr Fila začali letos vyrábět a 
prodávat vůbec první originální cider v České republice / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 200 (28.8.2010), s. 4. 
Podnikání na Znojemsku. 
Znojmo (Česko) - průmysl - firmy - Mad Apple - ovocné - alkoholické - nápoje - cider - výroba 
 

1449)  MOŠTĚK,  Mart in  
Podobné výrobky nabízí jen pět firem v zemi / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 206 (4.9.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - průmysl - čerpací stanice - firmy - Unidataz - osobnosti - podnikatelé - Reif, Martin - 
rozhovory 
 

1450)  MOŠTĚK,  Mart in  
Galerie veltlínů ovládla vína VOC / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 207 (6.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - víno - výstavy - Galerie veltlínů - 5. ročník - 
soutěže - ocenění 
 

1451)  ČTK 
Strojírenské firmy sílí, nabírají zpět zaměstnance : z krize se pozvolna dostávají strojírenské firmy     
z jižní Moravy / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 213 (13.09.2010), s. 2, 
Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - průmysl - firmy - Znojemské strojírny s. r. o. - výroba - oživení - 
kontrakty 
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1452)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Pivovar by mohl být památkou / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 214 (14.9.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - kulturní - památky - prohlášení - Národní 
památkový ústav - návrhy - Ministerstvo kultury 
 

1453)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
ASKO se uvedlo černým výlepem / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 215 (15.9.2010), s. 3. 
Znojmo -(Česko)  průmysl - nábytkářství - prodejny - ASKO - nelegální - reklamní - kampaně 
 

1454)  SMOLA,  Vojtěch  
Z budov znojemského pivovaru má být kulturní památka / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 216 (16.9.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - kulturní - památky - prohlášení - Národní 
památkový ústav - návrhy - Ministerstvo kultury 
 

1455)  RZT 
Hostan byl prodán hluboko pod cenou / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovary - Hostan, s. r. o. - areály - jižní přístupová cesta - převod - 
ověřování - prodej - podmínky - projednávání 
 

1456)  E 
Úspěšný Pegas / e. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 35 (31.8.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - zisky - nárůst 
 

1457)  SMOLA,  Danie l  
Firma Sláma: ve Znojmě už v roce 1867 / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 229 (2.10.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - keramický - průmysl - firmy - Keramia Sláma - osobnosti - podnikatelé - Sláma, Ivo 
 

1458)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojmo obhlíží výrobce sterilovaných okurek : sociální demokraté oficiálně představili majitele 
společnosti PT Servis Tábor Pavla Tomáše / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 233 (7.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - okurky - tradice - výroba - obnovení - PT servis 
konzervárna, spol. s r.o. - projekty 
 

1459)  VO 
Pátý finalista Vinařství roku 2009 - Znovín Znojmo / vo. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884. -- 
Roč. 103 (2010), č. 10, s. 514-515. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - soutěže - Vinařství roku 2009 - finalisté - Znovín 
Znojmo, a. s. 
 

1460)  HOMOLA,  Miros lav  
Agentuře Kofroň unikají obchody a chce omluvu od úřadu / Miroslav Homola. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
2119. -- Roč. 20, č. 239 (14.10.2010), s. 10. 

dtto: 
MIA. Firma Kofroň: My na černé listině? Jde o nedorozumění. Rovnost-Znojemský deník. 14.10.2010, 
roč. 21, č. 239, s. 5. 
Znojmo (Česko) - průmysl - marketing - reklama - agentury - Kofroň Production & Advertising, s.r.o. - 
veřejné zakázky - pochybení - Úřad na ochranu hospodářské soutěže - pokuty - černá listina - odvolání 
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1461)  SMOLA,  Danie l  
Největší světový výrobce spotřebního zboží ocenil Pegas / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 241 (16.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - ocenění - Suplier of the Year - 
Excellence Award - udělení - Procter & Gamble 
 

1462)  TREK 
Pivovar má být národní kulturní památkou / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 38 (21.9.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - kulturní - památky - prohlášení - Národní 
památkový ústav - návrhy - Ministerstvo kultury 
 

1463)  BE 
Vinobraní vyneslo Kofroň Production na blacklist / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 41 (4.10.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - marketing - reklama - agentury - Kofroň Production & Advertising, s.r.o. - 
veřejné zakázky - pochybení - Úřad na ochranu hospodářské soutěže - pokuty - černá listina 
 

1464)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Petr Kofroň: Chybu jsem neudělal, budu se bránit! / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 40 
(5.10.2010), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - průmysl - marketing - reklama - agentury - Kofroň Production & Advertising, s.r.o. - 
veřejné zakázky - pochybení - Úřad na ochranu hospodářské soutěže - černá listina - Kofroň, Petr - 
odvolání 
 

1465)  SMO 
Pegas založil dceřinu firmu / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 
247 (23.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - dceřiné - společnosti - založení 
 

1466)  SMOLA,  Danie l  
Osvědčené receptury nápojů neměníme : šestnáctým rokem se spotřebitelé na tuzemském trhu 
setkávají se značkou Mona ze Znojma / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 247 (23.10.2010), s. 4.. -- Podnikání na Znojemsku. 
Znojmo - průmysl - firmy - sodovkárny - Mona Znojmo, s. r. o. - historie - současnost - výroba - 
osobnosti - ředitelé - Masopust, Petr - rozhovory 
 

1467)  JM 
Agentura i Beseda bojují s úřadem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 42 (11.10.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - průmysl - marketing - reklama - agentury - Kofroň Production & Advertising, s.r.o. - 
veřejné zakázky - pochybení - Úřad na ochranu hospodářské soutěže - pokuty - odvolání 
 

1468)  JM 
Ve Znojmě postaví konzervárnu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 42 (11.10.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - okurky - tradice - výroba - obnovení - PT servis 
konzervárna, spol. s r.o. – projekty 
 

1469)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Sommelierka: Víno při degustaci nepolykám / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 262 (11.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - víno - ochutnávání - osobnosti - sommeliéři - Málková, Aneta 
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1470)  SMOLA,  Danie l  
Vinaři ze Znojemska extrémně uspěli na soutěži ve Vídni / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 263 (12.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Vídeň (Rakousko) - průmysl - vinařství - víno - ochutnávky - degustace - soutěže - 
vinaři - ocenění 
 

1471)  SMOLA,  Danie l  
Stálicemi jsou Kašpárek, Hurvínek a Mánička / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 264 (13.11.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - průmysl - loutkařství - loutky - výroba - osobnosti - podnikatelé - Mašek, Pavel - 
rozhovory 
 

1472)  EIS 
Bude pít znovínské mešní víno i Svatý otec ve Vatikánu? / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 43 
(26.10.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - mešní - víno - výroba - Znovín Znojmo, a. s. 
 

1473)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Ročně pečeme až 730 000 dalamánků : příští rok oslaví dvacet let své existence znojemské malé 
Pekařství Růžička / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. – Roč. 21,       
č. 69, (20.11.2010) s. 4. -- Podnikání na Znojemsku. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pekárny - Pekařství Růžička - 20. výročí - existence - osobnosti - 
podnikatelé - Růžička, Jan - rozhovory 
 

1474)  SMOLA,  Danie l  
Společnosti Pegas vzrostl provozní zisk / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 278 (1.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens, s. r. o. - provozní - zisky - nárůst 
 

1475)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Společnost EGSTON otevřela dveře zájemcům o práci / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 46 (8.11.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - průmysl - firmy - Egston System Electronic, spol. s r.o. - zaměstnanost - možnosti - 
zaměstnanci - nábor - pracovní - příležitosti 
 

1476)  SMOLA,  Danie l  
Posudek: Obvinění Lenzy bylo falešné : oponentní posudek prokázal, že znojemská společnost Lenza 
prodává zdraví neškodný nábytek / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 281 (4.12.2010), s. 3. 
Znojmo - průmysl - nábytkářské - firmy - Lenza, spol. s.r.o. - nábytek - kvalita - Asociace českých 
nábytkářů - obvinění - oponentní posudky 
 

1477)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo má definitivně pivovar Hostan / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 290 (15.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - pivovar Hostan - Heineken - budovy - převody - 
dokončení 
 

1478)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
VOC vína propaguje film i internet / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 290 (15.12.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - sdružení - VOC Znojmo - osobnosti - předsedové - Koudela, 
František - rozhovory 
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1479)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Pivovar Hostan se opět stal městským majetkem / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 296 (22.12.2010), s. 3. 
Znojmo -(Česko)  průmysl - pivovarnictví - pivovary - Hostan, s. r. o. - areály - odkoupení - Heineken - 
Městský úřad Znojmo 
 

1480)  RZT 
Starosta Kaššai křtil Znojemské okurky / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 51 (13.12.2010), s. 1. 

dtto: 
CHAF. Vyšel druhý díl historie znojemských okurek. Znojemský týden. 13.12.2010, roč. 10, č. 51, s. 8. 
Znojmo (Česko) - konzervárenský - průmysl - okurky - Znojemská okurka, družstvo se sídlem ve Znojmě 
- historie - publikace - vydání 
 

1481)  JM 
Nejdříve zpřístupní Hradní ulici / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 53 (27.12.2010), s. 3. 

dtto: 
TREK. Městu předány klíče od pivovaru. Znojemsko. 28.12.2010, roč. 20, č. 52, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - Hostan, s. r. o. - areály - odkoupení - Heineken - 
Městský úřad Znojmo 
 

1482)  BE 
Čepička: Takový vinařský rok nepamatuji! / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 53 (27.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - osobnosti - vinaři - Čepička, Jaromír - rozhovory 
 
 
 

Zemědě ls tv í :  
 
 

1483)  SMO 
Znojemsko bude opět zahradou Moravy / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník.-- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 209 (8.9.2010), s. 3. 

dtto: 
EIS. Znojemsko - zahrada Moravy. Znojemsko. 14.9.2010, roč. 20, č. 37, s. 2. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - výstavy - Zahrada Moravy - Znojemsko-zahrada Moravy - 31. ročník 
 

1484)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Zahrada Moravy zná své vítěze / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 212 (11.9.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - ovocnářství - zelinářství - výstavy - Zahrada Moravy - 31. ročník - 
vyhodnocení 
 

1485)  SPA 
Zahrada Moravy rozdala ceny / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,   
č. 214 (14.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - výstavy - Znojemsko-Zahrada Moravy - soutěže - produkty - ocenění 
 

1486)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vzniká městská vinice / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 247 (23.10.2010), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - Karolininy sady - městská vinice - terénní úpravy - 
výsadba - Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice 
 

1487)  SMOLA,  Danie l  
Vinohradníci z Vinařství Lahofer vysadili část městské vinice : Sauvignon je ve vinici / Daniel Smola. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 272 (24.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - městské vinice - vinná réva - výsadba - zahájení - 
Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice 
 

1488)  HLADÍK,  Jaros lav  
Rajská zahrada ve Znojmě / Jaroslav Hladík. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884. -- Roč. 104 
(2011), č. 2, s. 102-103. 
Znojmo (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - Karolininy sady - městská vinice - Rajská zahrada - 
výsadba - provozování - Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice - informace 
 
 
 

Ku l tura – s lavnost i :  
 
 

1489)  MOŠTĚK,  Mart in  
Zmoklého Silvestra oslavili Znojmáci v klidu : poslední den roku se na Znojemsku obešel bez vážnějších 
úrazů a škod / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 1 
(2.1.2010), s. 3. 

dtto: 
JM. Oslavy silvestra byly letos klidné. Znojemský týden. 4.1.2010, roč. 10, č. 2, s. 1. 
TIK. Silvestrovský 13. úplněk postrašil a rakouský Turek měl víc štěstí než rozumu. Znojemsko. 5.1.2010, 
roč. 20, č. 1, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - oslavy – Silvestr 
 

1490)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Chci udělat ohňostrom z nebezpečných rachejtlí / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 1 (2.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Silvestr - osobnosti - pyrotechnici - Tichý, Jiří 
 

1491)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Majáles 2010: Hejma i Viewegh / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 21 (26.1.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - majálesy - Majáles 2010 - programy - přípravy - novinky 
 

1492)  JM 
Majáles: Na všechny pořady jen za stovku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 6(1.2.2010), s. 14. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Majáles 2010 - programy - přípravy - osobnosti - pořadatelé - 
Kasanová, Kateřina - rozhovory 
 

1493)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vinaři poprvé pořádají Putování za znojemským veltlínem / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 59 (11.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - víno - Putování za znojemským veltlínem - 1. ročník 
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1494)  SMOLA,  Vojtěch  
Známé vinařské klání má vítěze / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 61 (13.3.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Nejprestižnější výstava Znojemska zná vítěze. Rovnost-Znojemský deník. 13.3.2010, 
roč. 21, č. 61, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - víno - hodnocení - košty - Znojemský košt 2010 - 
vítězové 
 

1495)  SMOLA,  Danie l  
Vinobraní podle Koukala? Nelze : dodavatel letošního Znojemského vinobraní nesmí použít scénář 
Františka Koukala / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 72 
(26.3.2010), s. 1. 

dtto: 
BE. Historický program na vinobraní nebude podle Koukala?. Znojemský týden. 29.3.2010, roč. 10, č. 14, 
s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - scénáře - autorská 
práva - Koukal, František - Znojemská Beseda - spory 
 

1496)  MOŠTĚK,  Mart in  
Na Horním náměstí začaly přípravy na Velikonoční trhy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 73 (27.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - tradice - svátky - Velikonoce - velikonoční - trhy - přípravy - 
Horní náměstí 
 

1497)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Májové slavnosti: letos tři v jednom : v novém stylu chystají letos organizátoři oslavy studentského 
Majálesu, Dny partnerských měst a Festival VOC / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 81 (7.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - květen - slavnosti - Dny partnerských měst - majáles - Festival VOC Znojmo 
 

1498)  TREK 
Třikrát okoštovaný Znovín / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 12 (23.3.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - víno - hodnocení - košty - Znojemský košt 2010 - 
vítězové - ocenění - Znovín Znojmo, a. s. 
 

1499)  ŠIP 
Velikonoční trhy: tradiční součásti i novinky : oslavy svátků jara se v letošním roce rozšíří na obě 
náměstí / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 6 (25.3.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - tradice - svátky - Velikonoce - velikonoční trhy - programy - 
přípravy 
 

1500)  TIK 
Pokud by se čerti ženili, pak jedině v hotelu Prestige / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 13 
(30.3.2010), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Svatební den - 1. ročník - hotel Prestige 
 

1501)  MOŠTĚK,  Mart in  
Radní seškrtali peníze festivalům : méně podpory z veřejných peněz dostanou letos pořadatelé 
znojemských festivalů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 91 (19.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - festivaly - Hudba Znojmo - Wake Up - Znojemský hrozen - 
rozpočty - krácení - Městský úřad Znojmo 
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1502)  VOJTEK,  Mi lan  
Znojmo čeká svátek růžových vín : degustace se uskuteční 1. května na zimním stadiónu v rámci 
tradičního autosalónu / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 95 (23.4.2010),      
s. 12. 

dtto: 
BE. Růžový Jarovín na Automotosalonu. Znojemský týden. 26.4.2010, roč. 10, č. 18, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - vína - auta - Jarovín Rosé 2010 - Automotosalon - 
organizátoři - spolupráce 
 

1503)  EIS 
Velikonoční trhy jsou rok od roku lepší / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč.20, č. 14 (6.4.2010), s. 1. 

dtto: 
ŠIP. Velikonoční program měl úspěch. Znojemské listy. 8.4.2010, roč. 19, č. 7, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - tradice - Velikonoce - velikonoční trhy - programy - shrnutí 
 

1504)  MM 
Radní vybrali firmu na vinobraní / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 99 (28.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - programy - přípravy - 
firmy - výběr - Kofroň Production & Advertising, s.r.o. 
 

1505)  BE 
Krize nepřeje ani organizátorům festivalů / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - festivaly - finance - rozpočty - snížení 
 

1506)  EIS 
Automotosalon klepe na dveře / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 15 (13.4.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - Automotosalon - auta - motocykly - Jarní znojemský 
automotosalon - 13. ročník 
 

1507)  JM 
Město letos přispěje festivalům 3,5 milionu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 17 (19.4.2010), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - festivaly - rozpočty - krácení - Městský úřad Znojmo 
 

1508)  MOŠTĚK,  Mart in  
Májové slavnosti oživí Znojmo : pestrý program tří slavností naplní tento týden centrum Znojma / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 102 (3.5.2010), s. 1. 

dtto: 
ŠIP. Tři v jednom: Májové slavnosti spojí známé kulturní akce. Znojemské listy. 22.4.2010, roč. 19, č. 8, 
s. 1, 3. 
Znojmo - kultura - slavnosti - květen - Dny partnerských měst - Majáles 2010 - Festival VOC Znojmo - 
programy - přípravy 
 

1509)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Nabídneme VOC vína, Fleret i kapří speciality : o druhém ročníku festivalu VOC, bohatém programu a 
novinkách hovoří předseda sdružení František Koudela / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 103 (4.5.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Festival vína VOC - 2. ročník - program - novinky - vína - VOC 
2009 - ochutnávka 
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1510)  MOŠTĚK,  Mart in  
Dny partnerských měst / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 106 (7.5.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Dny partnerských měst - programy 
 

1511)  MOŠTĚK,  Mart in  
Májové oslavy završí svátek vín : festivalem nejlepších znojemských vín skončí o víkendu první městské 
Májové slavnosti / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,      
č. 106 (7.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - květen - Festival VOC Znojmo - programy - přípravy - 2. ročník 
 

1512)  MOŠTĚK,  Mart in  
Svátek VOC zaujal dva tisíce lidí : druhý ročník Festivalu VOC zdvojnásobil počet návštěvníků oproti 
lonňské premiéře / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,     
č. 107 (10.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - festivaly - VOC festival Znojmo - 2. ročník - návštěvnost - 
programy - shrnutí 
 

1513)  STULÍROVÁ,  Markéta 
Muzejní noc: přidávají se další města kraje / Markéta Stulírová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 109 (12.5.2010), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - muzea - Muzejní noc - programy - přípravy - 
úspěch 
 

1514)  BE 
Radní už ví, kdo zorganizuje vinobraní / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 19 (3.5.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - programy - přípravy - 
firmy - výběr - Kofroň Production & Advertising, s.r.o. 
 

1515)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Muzejní noc nabídne veřejnou popravu : šestá muzejní noc představí zapomenuté hry, tradiční ruční 
práce i popravu na šibenici v přímém přenosu / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 116 (20.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - muzea - Muzejní noc - 6. ročník - programy - přípravy 
 

1516)  MIV 
Letošní znojemské vinobraní potěší změnami vstupného / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
20, č. 119 (24.5.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - přípravy - vstupné - 
změny 
 

1517)  TREK 
Blíží se Festival vín / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 17 (27.4.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Festival vína VOC - 2. ročník - programy - novinky - vína - 
ochutnávky 
 

1518)  DŠ 
Májové slavnosti spojí oblíbené akce : Majáles, trhy partnerských měst a vinařský festival VOC / dš. -- 
In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 17 (27.4.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - květen - Dny partnerských měst - Majáles 2010 - Festival VOC 
Znojmo - programy - přípravy 
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1519)  EISENBRUK,  Jiř í  
Děti do 140 centimetrů mají vstup na vinobraní zdarma / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20,   
č. 18 (4.5.2010), s. 1, 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - přípravy - vstupné - 
změny 
 

1520)  JM 
Letošní majáles: Viewegh i brazilská samba / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 20 (10.5.2010), s. 1, 9. 

dtto: 
ŠIP. Májové slavnosti nabídly tradici i exotiku. Znojemské listy. 20.5.2010, roč. 19, č. 10, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - majálesy - Majáles 2010 - programy - shrnutí 
 

1521)  MOŠTĚK,  Mart in  
Pivaře čeká tradice, vinaři mají premiéru : Znojmo v pátek zažije devatenácté pivní slavnosti / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 128 (3.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Pivní slavnosti Hostan 2010 - Putování za znojemským veltlínem - 
programy - přípravy 
 

1522)  MM 
Při pátečních slavnostech poteče pivo i v podzemí / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 129 (4.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Pivní slavnosti Hostan 2010 - programy - přípravy 
 

1523)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojmo ovládly pivní slavnosti / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 130 (5.6.2010), s. 3. 

dtto: 
TREK. Kde se pivo pije, tam se dobře žije; třeba ve Znojmě!. Znojemsko. 8.6.2010, roč. 20, č. 23, s. 1, 4. 
Znojmo - kultura - slavnosti - Pivní slavnosti Hostan 2010 - 19. ročník - programy - shrnutí 
 

1524)  VSM 
Znojemští vypili dvě stě sudů piva / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 132 
(8.6.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
JM. Vypilo se 200 sudů piva. Znojemský týden. 7.6.2010, roč. 10, č. 24, s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Pivní slavnosti Hostan 2010 - programy - návštěvnost - shrnutí 
 

1525)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Průzkum při VOC: spokojení návštěvníci / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 132 (8.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - festivaly - VOC festival Znojmo - 2. ročník - návštěvnost - 
programy - shrnutí 
 

1526)  EIS 
Muzeum praskalo ve švech / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 21 (25.5.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - muzea - Muzejní noc - 6. ročník - programy - návštěvnost - shrnutí 
 

1527)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Vinobraní: s Jitkou Schneiderovou : novou královnu v podání herečky Jitky Schneiderové, ale také 
vstupné ve formě jednodenní vstupenky nabídne spolu s pestrým programem letošní vinobraní / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 161 (14.7.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - 20. ročník - přípravy - novinky 
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1528)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo nabízí třetí Slavnosti okurek : slavnosti připomenou někdejší okurkářskou slávu Znojma / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 173 (28.7.2010), s. 3. 

dtto: 
BE. Znojmo bude vonět po okurkách. Znojemský týden. 26.7.2010, roč. 10, č. 31, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti okurek - 3. ročník - programy 
 

1529)  JM 
Okurky brzy dostanou hlavní roli / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 29 (12.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti okurek - 3. ročník - programy - přípravy 
 

1530)  ŠIP 
Slavnosti okurek nabídnou okurkové speciality, jarmark i soutěže / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, 
č. 14 (15.7.2010), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti okurek - 3. ročník - programy - přípravy 
 

1531)  LIPOWSKÁ,  K lára  
Slavnosti okurek zvou na šťavnatou ochutnávku : pozvedněte ji proti světlu a zjistěte, je-li bledá, nebo 
sytá / Klára Lipowská. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 174 (29.7.2010), s. 4, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti okurek - 3. ročník - programy 
 

1532)  MOŠTĚK,  Mart in  
Léto festivalů zakončí Šramlfest / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 175 (30.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - festivaly - hudba - divadlo - Šramlfest - 3. ročník 
 

1533)  MIV 
Slavnosti okurek mají vítěze / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 176 (31.7.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti okurek - 3. ročník - soutěže – vyhodnocení 
 

1534)  MOŠTĚK,  Mart in  
Okurkové slavnosti lákaly víc než vloni / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 178 (3.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Okurkové slavnosti - programy - shrnutí - návštěvnost - nárůst 
 

1535)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Pecháčová: doma jsme malá Fruta / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 176 (31.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti okurek - soutěže - sterilované - okurky - kvašáky - 
vítězové - Pecháčová, Hana 
 

1536)  ČEPIČKA,  Jaromír  
Tradiční znojemská výstava vín - Znojemský košt : každá vinařská oblast či podoblast má svoje 
přehlídky vín, na kterých má návštěvník možnost srovnávat vína od jednotlivých producentů / Jaromír 
Čepička. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884. -- Roč. 103 (2010), č. 7-8, s. 393. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - oblastní přehlídky vín - Znojemská vinařská podoblast - 
Znojemský košt 2010 - 21. ročník 
 

1537)  MM 
Město chystá soutěž pro mázhauzy / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 180 (5.8.2010), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - mázhauzy - hodnocení - soutěže 
- odměny 
 

1538)  TREK 
Centrum města opanují Slavnosti okurek / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 30 (27.7.2010), s. 1. 

dtto: 
SLAVNOSTI okurek nabídnou okurkové speciality, jarmark i soutěže. Znojemsko. 27.7.2010, roč. 20,   
č. 30, s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti okurek - 3. ročník 
 

1539)  MIV 
Znojemské vinobraní láká na různé slevy / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 185 
(11.8.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - přípravy - novinky - pozvánky 
 

1540)  POSPÍŠILOVÁ,  Zuzana 
Vinobraní má odpočinkové zóny / Zuzana Pospíšilová, Michal Šupálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 191 (18.8.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - Mikulov (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 
Pálavské vinobraní - 2010 - novinky 
 

1541)  TOF 
Na vinobraní do Znojma, či Mikulova? / tof. -- In: Listy jižní Moravy. -- Roč. 3, č. 8 (2010), s. 1, 6. 
Znojmo (Česko) - Mikulov (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 
Pálavské vinobraní - programy - přípravy - pozvánky 
 

1542)  SMO 
Vinobraní: představí se i vína VOC / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 197 (25.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - víno - VOC - ochutnávky 
 

1543)  SMO 
Nejhezčí mázhaus vyhraje dvacet tisíc / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 197 (25.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - mázhauzy - soutěže - vyhlášení 
 

1544)  JM 
Okurka hrála ve Znojmě prim / jm, zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 32 (2.8.2010), s. 1, 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti okurek - soutěže - vítězové 
 

1545)  RTZ 
Festival 2011 patří Mozartovi a Myslivečkovi / rtz, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 32 (2.8.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo 2011 - programy - 
přípravy 
 

1546)  MM 
Kraj chystá dotaci pro vinobraní / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 198 (26.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - dotace - schválení - Krajský 
úřad Jihomoravského kraje 
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1547)  EISENBRUK,  Jiř í  
Nejlepší okurky umějí Pecháčovi / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 31 (3.8.2010), s. 1, 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti okurek - 3. ročník - shrnutí - soutěže - vítězové 
 

1548)  ŠIP 
V hlavní roli: okurky, kvašáky, zábava a okurková jídla / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 16 
(12.8.2010), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti okurek - programy - shrnutí 
 

1549)  EISENBRUK,  Jiř í  
Královnou vinobraní bude Jitka Schneiderová / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 33 
(17.8.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - osobnosti - panovnice - 
Schneiderová, Jitka 
 

1550)  MIA 
Blíží se vinobraní. Vstupní brána do města už stojí / mia. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 204 (2.9.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - přípravy - vstupní - brány - 
výstavba 
 

1551)  MOŠTĚK,  Mart in  
Na Vinobraní bude burčáku dost / Martin Moštěk, Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 204 (2.9.2010), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - přípravy - víno - burčák - 
dostatek 
 

1552)  SOLAŘÍKOVÁ,  Ivana 
Mikulov a Znojmo čekají na davy lidí, nabídnou jim sudy burčáku a vína / Ivana Solaříková. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 205 (3.9.2010), s. 1, Vinobraní. 

dtto: 
SOLAŘÍKOVÁ, Ivana. Letošní novinky vinobraní: lety vrtulníkem i vinařská hádanka. Mladá fronta dnes. 
3.9.2010, roč. 21, č. 205, s. 2, Vinobraní. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - Pálavské vinobraní - 
programy - přípravy - pozvánky 
 

1553)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Letošní vinobraní vylepšuje tradiční body programu / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 209 (8.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - 20. ročník - programy - novinky - 
přípravy 
 

1554)  LUKŠOVÁ,  Barbora  
Dobrý burčák? Musí vonět po ovoci : desetitisíce lidí, ale hlavně hektolitry vypitého burčáku / Barbora 
Lukšová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 213 (13.9.2010), s. 3, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - Mikulov (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 
Pálavské vinobraní - burčák - hodnocení - Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice - ocenění 
 

1555)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Vinobraní: lidé pili s mírou a dobře se bavili : dvacáté novodobé Znojemské historické vinobraní je 
nenávratně minulostí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21 
(13.9.2010), č. 213, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 20. ročník - 
zhodnocení 
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1556)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Vinobraní vyžene auta z centra Znojma : v centru Znojma dnes začíná historické vinobraní / Petra 
Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 211 (10.9.2010), s. 3. 
Znojmo - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - organizační - zajištění 
 

1557)  RYS 
"Středověké" dívky ušlapou víno / rys. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 216 
(16.9.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Burčákfest 2010 - burčák - ochutnávky - programy 
 

1558)  VÝHODOVÁ,  Barbora 
Koukal jako otec vinobraní / Barbora Výhodová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 217 (17.9.2010), s. 16. 

2. část:  
VÝHODOVÁ, Barbora. Koukal jako otec vinobraní. Rovnost-Znojemský deník. 24.9.2010, roč. 21, č. 223, 
s. 16. 

3. část: 
VÝHODOVÁ, Barbora. František Koukal a jeho boj s nacisty. Rovnost-Znojemský deník. 1.10.2010, roč. 
21, č. 228, s. 16. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - historie - zakladatelé - Koukal, 
František - biografie 
 

1559)  KOUKAL,  Jiř í  
Quo vadis Znojemské historické vinobraní? / Jiří Koukal. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - zakladatelé - Koukal, František - 
synové - Koukal, Jiří 
 

1560)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Burčákfest nabídne i oblíbené No Name : šestý ročník burčákového festivalu nabídne burčák, 
ochutnávky vín i šlapání hroznů bosýma dívčíma nohama / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 223 (24.9.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Burčákfest 2010 - 6. ročník - programy 
 

1561)  MACÍK,  Jiř í  
Vyšlapaly tři hektolitry moštu / Jiří Macík. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 
225 (27.9.2010), s. 3, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Burčákfest 2010 - programy - soutěže 
 

1562)  SMOLA,  Danie l  
Dívky z hroznů vyšlapaly tři sta litrů šťávy / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 225 (27.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Burčákfest 2010 - programy - soutěže 
 

1563)  MACÍK,  Jiř í  
Pořadatelé vinobraní dostali pokutu půl milionu / Jiří Macík. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 229 (2.10.2010), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Úřad trestal za letošní vinobraní. Rovnost-Znojemský deník. 2.10.2010, roč. 21,         
č. 229, s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - veřejné zakázky - pokuty - Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže 
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1564)  BE 
J. Schneiderová: Být královnou bude adrenalin / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 37 (6.9.2010), s. 6. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Královnu zradilo sedlo. Znojemsko. 14.9.2010, roč. 20, č. 37, s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - 20. ročník - osobnosti - herečky 
- Schneiderová, Jitka - panovnice - rozhovory 
 

1565)  TREK 
Lidé se mají nač těšit / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 36 (7.9.2010), s. 1, 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - 20. ročník - programy - přípravy 
 

1566)  RTZ 
Vinobraní: velkolepá oslava i fronty u pokladen / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 38 (13.9.2010), s. 1, 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní 2007 - programy - shrnutí 
 

1567)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Hlas zvenčí: Vinobraní absolutní jedničkou / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 37 
(14.9.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - 20. ročník - programy - shrnutí - 
názory 
 

1568)  EISENBRUK,  Jiř í  
Další galerie veltlínů bude až v roce 2013 / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 37 
(14.9.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - víno - ochutnávky - veltlínské zelené - Znojemská galerie 
veltlínů - 5. ročník 
 

1569)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Burčákfest bude v Louce už pošesté / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 39 (20.9.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Burčákfest 2010 - Loucký klášter - 6. ročník 
 

1570)  EISENBRUK,  Jiř í  
Vinobraní: takřka 90 000 návštěvníků / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 38 (21.9.2010),  
s. 5. 

dtto: 
ŠIP. Vinobraní nabídlo více akcí pro děti a příznivce vína. Znojemské listy. 23.9.2010, roč. 19, č. 19, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - 20. ročník - programy - 
návštěvnost - shrnutí 
 

1571)  DŠ 
Nejlepší mázhauz U Císaře Zikmunda / dš. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 38 (21.9.2010), s. 5. 

dtto: 
RED. Soutěž o nejlepší mázhauz vinobraní má vítěze. Znojemské listy. 23.9.2010, roč. 19, č. 19, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - mázhauzy - soutěže - vítězové - 
U Císaře Zikmunda 
 

1572)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Znojemská MISS Open 2010 zná své finalistky / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 40 (27.9.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Miss - Znojemská MISS Open 2010 - finalistky - volby 
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1573)  BE 
Burčák voněl po celém Louckém klášteře / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 40 (27.9.2010), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Burčákfest 2010 - Loucký klášter - 6. ročník 
 

1574)  SMOLA,  Danie l  
Při Miss jsem byla poprvé ve Znojmě / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 260 (9.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Miss - Miss Znojmo Open 2010 - osobnosti - vítězky - Grabcová, 
Aneta - rozhovory 
 

1575)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Aneta Grabcová: V soutěžích krásy budu pokračovat dál / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 46 (8.11.2010), s. 5. 

dtto: 
EIS. Hledá se (a našla) nejkrásnější dívka. Znojemsko. 9.11.2010, roč. 20, č. 45, s. 1, 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Miss - Miss Znojmo Open 2010 - osobnosti - vítězky - Grabcová, 
Aneta - rozhovory 
 
 
 

Ku l tura – ku lturn í  zař ízen í :  
 
 

1576)  MOŠTĚK,  Mart in  
Muzeum Hofabauera zmizelo. Je v Louce : expozice o životě Klementa Hofbauera se musela přestěhovat 
z bývalé pekárny do Louckého kláštera / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 112 (15.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Hofbauerovo muzeum - přestěhování - Loucký 
klášter 
 

1577)  JM 
Středověké knihy Znojma budou na internetu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 3 (11.1.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - archivy - Státní okresní archiv Znojmo - osobnosti - 
ředitelé - Nehyba, David - rozhovory 
 

1578)  JM 
Pokřtili Závišovu devátou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 3 (11.1.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - koncerty - 
zpěváci - Smrčka, Milan - Záviš 
 

1579)  TREK 
Akademie sklízí úspěch, stěhuje se do většího / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 2 (12.1.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Akademie 
třetího věku - 2. ročník - stěhování - Znojemská Beseda 
 

1580)  JM 
V pohlednicích hledá zaniklou historii / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 4 (18.1.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky - 
osobnosti - sběratelé - pohlednice - Klimtová, Miloslava 
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1581)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Trojrozměrný svět / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 4 (26.1.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kina - Kino Svět - digitalizace - přípravy - dotace 
 

1582)  E 
Jiří Roupec slovem, hudbou a zpěvem / e. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 4 (26.1.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
Roupec, Jiří 
 

1583)  JM 
Znojemští muzikanti mají svoji knihu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 6 (1.2.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
Roupec, Jiří 
 

1584)  GRS 
Cmunda vyprávěl a vzpomínal na Voraře / grs. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 5 (2.2.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
Roupec, Jiří 
 

1585)  TREK 
Jak pečovat o blízké / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 5 (2.2.2010), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - kurzy - 
Pečuj doma 
 

1586)  SMOLA,  Danie l  
Majitel muzea chystá pro návštěvníky raritní aerovku / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 43 (20.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Muzeum motorismu Znojmo - novinky 
 

1587)  BE 
Školáci se mohou literárně vyřádit / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 8 (15.2.2010), s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - děti - literární - 
soutěže - autorská čtení - 5. ročník 
 

1588)  VOJTEK,  Mi lan  
Z vodárny se stal ráj historické techniky / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20,    
č. 54 (5.3.2010), s. 10. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Muzeum motorismu Znojmo - expozice - umístění 
- vodárna U Obří hlavy 
 

1589)  MCH 
Knihovna soutěží o nejlepší web / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 58 (10.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - World Wide Web 
- hodnocení - Svaz knihovníků a inf. prac. ČR - Biblioweb - 11. ročník 
 

1590)  SVAČINA,  Gracián 
Na rakovinu působí i letní čas / Gracián Svačina. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 8 (23.2.2010), s. 4 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky - 
Palša, Stanislav 
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1591)  JM 
Roupec známkoval i znojemské noviny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 10 (1.3.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
osobnosti - novináři - publicisté - Roupec, Jiří 
 

1592)  TIK 
Unikátní krokodýlí show u kláštera Louka / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 9 (2.3.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - cirkusy - Cirkus Sultan Berousek - zvířata - vystoupení - 
programy 
 

1593)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Ztratíte v jeskyni špagát, a je s vámi konec / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 9 
(2.3.2010), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - Kino Svět - přednášky - osobnosti - učitelé - Novák, Pavel 
 

1594)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Děti si samy ilustrovaly knihy / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 61 (13.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - výstavy - 
děti - knihy - inspirace - Dům porozumění 
 

1595)  BE 
Noc v knihovně byla s Boccaciem a s kovboji / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 11 (8.3.2010), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce – Noc           
s Boccacciem - 3. ročník 
 

1596)  TZ 
Březen - měsíc čtenářů ve znojemské knihovně / tz. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 5 (11.03.2010), 
s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Březen-
měsíc čtenářů - Noc s Boccacciem 
 

1597)  GRS 
Definice novináře: mírný alkoholik / grs. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 10 (9.3.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
novináři - Roupec, Jiří 
 

1598)  JM 
Kniha stále inspirující / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 10, č. 12 (15.3.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - čtenáři - děti - 
výstavy - Slepičí trh 
 

1599)  GRS 
Infarkt v knihovně vyvolal debatu / grs. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 11 (16.3.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky - 
Palša, Stanislav 
 

1600)  TREK 
Magické kameny kolem nás / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 11 (16.3.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky - 
Šmerda, Jaroslav 
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1601)  SMOLA,  Danie l  
Muzeum motorismu chrání patron cestovatelů / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 76 (31.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Muzeum motorismu Znojmo - Koželužská ul. - 
štíty - patroni - umístění 
 

1602)  BE 
Beseda zaplatí pokutu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 10, č. 13 (22.3.2010), s. 1. 

dtto: 
TREK. Potvrzena pokuta za vinobraní: 50 000. Znojemsko. 23.3.2010, roč. 20, č. 12, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - Znojemská Beseda - pokuty - Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže - Znojemské historické vinobraní - programy - firmy - zajištění - výběr - 
pochybení 
 

1603)  JM 
Děti navštívil Zášupšák i Postelníček snový / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 13 (22.3.2010), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Malované 
písničky - Klimtová, Vítězslava 
 

1604)  JM 
Básničky a povídky píše 150 autorů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 6. 

dtto: 
TREK. Autorské čtení přilákalo sto padesát mladých talentů. Znojemsko. 30.3.2010, roč. 20, č. 13, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - autorská 
čtení - 5. ročník - shrnutí 
 

1605)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Děti prožily Noc s Andersenem / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Noc s 
Andersenem 
 

1606)  JM 
Není nad vlastní poznávání světa / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
cestovatelé - Roupec, Jiří 
 

1607)  JM 
Oživili si znalosti bible / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Bible - 
čtení 
 

1608)  TREK 
Muzeum motorismu už chrání svatý Kryštof / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 14 (6.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Muzeum motorismu Znojmo - Koželužská ul. - 
štíty - patroni - umístění 
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1609)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Výstava připomíná středověkého teologa Comestora/ Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 99 (28.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, 
Česko) - výstavy - Otec tří králů - Minoritský klášter 
 

1610)  MOŠTĚK,  Mart in  
Šestá Znojemská muzejní noc otevře podzemí : Jihomoravské muzeum chystá na pátek v pořadí již 
šestou Znojemskou muzejní noc / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 114 (18.5.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, 
Česko) - Znojemská muzejní noc - programy - ředitelé - Durajková, Vladimíra - rozhovory 
 

1611)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojemské kino už hraje digitálně / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 114 (18.5.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kina - Kino Svět - digitální - technika - 3D - zprovoznění 
 

1612)  EISENBRUK,  Jiř í  
Poslední chvíle života člověka / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 16 (20.4.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - kurzy - 
Pečuj doma - Sláma, Ondřej 
 

1613)  TREK 
Knihovna znovu básnická / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 16 (20.4.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Básníci 
Znojmu - pozvánky 
 

1614)  BE 
Garfield bude ve znojemském kině už ve 3D / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 21 (17.5.2010), s. 3. 

dtto: 
TREK. V kině Svět bez brýlí neuvidíte. Znojemsko. 11.5.2010,roč. 20, č. 19, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kina - Kino Svět - digitalizace - přípravy - dokončení 
 

1615)  MIV 
Nabízí filmy ve 3D obrazu / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 138 (15.6.2010), s. 10. 

dtto: 
TREK. Vstupte do Světa na trojrozměrný Souboj Titánů. Znojemsko. 1.6.2010, roč. 20, č. 22, s. 4. 
ŠIP. Kino Svět nabízí trojrozměrný zážitek. Znojemské listy. 3.6.2010, roč. 19, č. 11, s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kina - Kino Svět - digitalizace - dokončení 
 

1616)  TREK 
Profesor Pavel Dungl: V oblasti pánve jsem zůstal / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 20 (18.5.2010), 
s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - Harvart, vysokoškolský klub (Znojmo, Česko) - akce - 
besedy - osobnosti - lékaři - Dungl, Pavel 
 

1617)  TREK 
Líba Veselá pokřtí básničky svého dědečka / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 23 (8.6.2010), s. 6. 

dtto: 
JM. Vyšly básničky pro malé človíčky. Znojemský týden. 14.6.2010, roč. 10, č. 25, s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - křest - 
knihy - osobnosti - Šimeček, Ludvík - Veselá, Libuše 
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1618)  TREK 
Líba Veselá vydala dědečkovy básně / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 24 (15.6.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - křest - 
knihy - osobnosti - Šimeček, Ludvík - Veselá, Libuše 
 

1619)  SVAČINA,  Gracián 
Prarodičům budou psát omluvenky vnoučata / Gracián Svačina. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 25 
(22.6.2010), s. 5. 

dtto: 
JM. Senioři dostali vysvědčení. Znojemský týden. 28.6.2010, roč. 10, č. 27, s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - senioři - 
Akademie třetího věku - certifikáty - předávání - Znojemská Beseda 
 

1620)  SMOLA,  Danie l  
V muzeu stojí i traktory / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 193 (20.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Muzeum motorismu Znojmo - Koželužská ul. - 
novinky - expozice - traktory 
 

1621)  JM 
Na dvoře vystavuje traktory a ve sklepě motory / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 34 (16.8.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Muzeum motorismu Znojmo - Koželužská ul. - 
novinky - expozice - traktory - Drozd, Jan 
 

1622)  SPA 
Herec, tanečník a zpěvák v knihovně / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 214 (14.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
osobnosti - herci - Stojánek, Marek 
 

1623)  PET 
Knihovny na tento týden připravily speciální program / pet. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 230 (4.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Týden 
knihoven - 14. ročník - programy 
 

1624)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Besedu o loutkách doplnila jejich výstava / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 232 (6.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
výstavy - loutky 
 

1625)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Spisovatel Arnošt Lustig přijede besedovat do Znojma / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 236 (11.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
Lustig, Arnošt - pořádání - Znojemská Beseda 
 

1626)  BE 
Už je tu zase Týden knihoven! / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 41 (4.10.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Týden 
knihoven - 14. ročník 
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1627)  KNIHOVNA 
Knihovna pro všechny. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 40 (5.10.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Týden 
knihoven - 14. ročník 
 

1628)  JM 
Lustig: Ve Znojmě jsem se cítil jako šlechtic / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 44 (25.10.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
Lustig, Arnošt 
 

1629)  SMOLA,  Danie l  
Ve Znojmě začaly padat hlavy / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 264 (13.11.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - Znojemská Beseda - osobnosti - ředitelé - Mašek, Oto - 
funkce - odvolání - Zastupitelstvo města Znojma 
 

1630)  FINDOVÁ,  Nikola  
Arnošt Lustig: K psaní potřebuji štěstí a pěknou ženskou / Nikola Findová. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, 
č. 43 (26.10.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
Lustig, Arnošt 
 

1631)  O 
O zlobení s dětmi. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 43 (26.10.2010), s. 6. 

dtto: 
JM. Školáci spisovatelku zasypali otázkami. Znojemský týden. 1.11.2010, roč. 10, č. 45, s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
osobnosti - spisovatelky - Drijverová, Martina 
 

1632)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
TyfloCentrum ukázalo život ve tmě / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 271 (23.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
nevidomí - TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo 
 

1633)  RED 
Knihovna zabodovala v celostátní soutěži / red. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 22 (4.11.2010), s. 3. 

dtto: 
RTZ. Znojemská knihovna je sedmá nejlepší. Znojemský týden. 8.11.2010, roč. 10, č. 46, s. 4. 
TREK. Knihovna zabodovala v celostátní soutěži. Znojemsko. 9.11.2010, roč. 20, č. 45, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - soutěže - 
Knihovna roku - úspěchy 
 

1634)  ROUPEC,  Jiř í  
Vilda vyučoval o rock´n´rollu / Jiří Roupec. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 46 (8.11.2010), s. 6. 

dtto: 
FALCOVÁ, Zdena. O znojemském muzicírování. Znojemsko. 9.11.2010, roč. 20, č. 45, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - Znojemská Beseda - akce - Akademie třetího věku - 
přednášky - osobnosti - muzikanti - Beran, Vilém 
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1635)  BE 
Vodáci ze Znojma uspořádali poprvé výstavu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 46 (8.11.2010), s. 7. 

dtto: 
TREK. Šplouchající výstava. Znojemsko. 9.11.2010, roč. 20, č. 45, s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - výstavy - 
fotografie - vernisáže - Dům porozumění - vodáci - Vodácký oddíl Neptun 
 

1636)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Muzeum nabídne novou expozici orientálních zbraní / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 287 (11.12.2010), s. 3. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Muzeum nabídne obnovenou expozici. Rovnost-Znojemský deník. 13.12.2010, roč. 21, 
č. 288, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, 
Česko) - expozice - orientální - zbraně - výstavy 
 

1637)  BE 
Ota Mašek už Besedu nepovede / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 47 (15.11.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - Znojemská Beseda - osobnosti - ředitelé - Mašek, Oto - 
funkce - odvolání - Zastupitelstvo města Znojma 
 

1638)  JM 
Astroložka: Znojmo se mi stalo osudným, našla jsem zde manžela / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 47 (15.11.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
osobnosti - spisovatelky - astroložky - Krumlovská, Olga - rozhovory 
 

1639)  R 
Oto Mašek byl odvolán / r. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 47 (23.11.2010), s. 1. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Odvolaný šéf Znojemské Besedy Oto Mašek: Beseda je 2 miliony v plusu. Znojemsko. 
23.11.2010, roč. 20, č. 47, s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - Znojemská Beseda - osobnosti - ředitelé - Mašek, Oto - 
funkce - odvolání - Zastupitelstvo města Znojma 
 

1640)  FINDOVÁ,  Nikola  
Věřte nevěřte / Nikola Findová. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 47 (23.11.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
astrologie - Krumlovská, Olga 
 

1641)  JM 
Vodňanský: Ve Znojmě jsem pil burčák v protiatomovém krytu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 49 (29.11.2010), s. 5. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Jan Vodňanský přijede určitě zase. Znojemsko. 30.11.2010, roč. 20, č. 48, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
Vodňanský, Jan - rozhovory 
 

1642)  TREK 
Jazzový poetický večer u vínečka / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 48 (30.11.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Jazzový 
poetický večer - pozvánky 
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1643)  TREK 
Pohled s šedým zákalem / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 48 (30.11.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - 
nevidomí - TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo 
 

1644)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Jazzový večer publikum nadchl, žádá repete! / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 49 
(7.12.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Jazzový 
poetický večer - úspěchy 
 

1645)  BE 
Mačuda: Zbraně Orientu najdete i ve znojemském muzeu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 51 (13.12.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, 
Česko) - expozice - orientální - zbraně - výstavy - osobnosti - kurátoři - Mačuda, Jiří - rozhovory 
 

1646)  ZF 
Jazzový večer byl s poezií / zf, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 51 (13.12.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Jazzový 
poetický večer – úspěchy 
 

1647)  VM 
V knihovně vznikla knížka / vm, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 52 (20.12.2010), s. 4. 

dtto: 
R. Kastelánka s dětmi vyrobila knihu. Znojemsko. 21.12.2010, roč. 20, č. 51, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Den pro 
dětskou knihu 
 

1648)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Dománská: Samurajský oděv jsem restaurovala celých 352 hodiny / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 51 (23.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, 
Česko) - osobnosti - restaurátorky - konzervátorky - Dománská, Andrea 
 
 
 

Ku l tura – uměn í :  
 
 

1649)  MRVA,  V last imi l  
Znojmo jako fotografický drahokam / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 1 (5.1.2010),        
s. 1, 4. 

dtto: 
MRVA, Vlastimil. Čmuchání se mi vyplatilo. Znojemsko. 12.1.2010, roč. 20, č. 2, s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - umělecké - fotografie - kalendáře - 2010 - vydání 
 

1650)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Antonín Cvak odkázal svá díla rodné vesnici / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 1 
(5.1.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - osobnosti - fotografové - Cvak, Antonín - biografie - dílo 
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1651)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Sestra Eliška: Na Maulbertschovu fresku je dokonalý pohled v zimě, když slunce ozařuje onu sametovou 
nádheru : do rakouské metropole za díly F. A. Maulbertsche jen do 17. ledna / Pavel Kryštof Novák. -- 
In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 2 (12.1.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Maulbertsch, František Antonín - 
výstavy - Rakousko 
 

1652)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Šilerová vystavuje fotografie / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 49 (27.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - osobnosti - fotografové - Šilerová, Kristina - 
fotografie - výstavy - Na Věčnosti 
 

1653)  JM 
Umělci Olomoucka vystavují ve Znojmě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 11 (8.3.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - výstavy - Ars Olomouciana - osobnosti - výtvarníci - 
Ryšavý, Jiří - Kučerová-Žampová, Lenka - Dům umění 
 

1654)  JM 
Malíř, kterému vyjde román / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 12 (15.3.2010), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - spisovatelé - Modráček, Arnošt - 
výstavy 
 

1655)  BE 
Durajková: Obrazy nás vrací do historie Znojemska / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - obrazy - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, 
Česko) - osobnosti - ředitelé - Durajková, Vladimíra - rozhovory 
 

1656)  STANO 
Ivo Sláma vytvořil ceny pro vinaře / stano. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - keramika - plastiky - osobnosti - výtvarní umělci - Sláma, Ivo - 
rozhovory 
 

1657)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Chtěl bych zdokumentovat rok svého života : znojemský fotograf Zdeněk Dvořák přichystal další 
výstavu, tentokrát ve Žluté ponorce, nazvanou Cirkus / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 86 (13.4.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - osobnosti - fotografové - Dvořák, Zdeněk - rozhovory 
 

1658)  FRECER,  Jaros lav  
Poklady z depozitáře / Jaroslav Frecer. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Würbs, Carl - Würbs, Karel - dílo - 
obrazy - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1659)  MOŠTĚK,  Mart in  
Jindřich Štreit otevřel Bránu naděje / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 88 (15.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - osobnosti - fotografování - Štreit, Jindřich - biografie - 
výstavy - Dům umění - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
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1660)  FRECER,  Jaros lav  
Poklady z depozitáře / Jaroslav Frecer. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Lehr, Franz - dílo - obrazy - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1661)  JM 
Dnes už je tu jen halda rozvalin / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - výstavy - Matyasko, Pavel - Lazárek, Petr - Klimtová, 
Miloslava 
 

1662)  FRECER,  Jaros lav  
Poklady z depozitáře / Jaroslav Frecer. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Engelmann, Carl - dílo - obrazy - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1663)  FRECER,  Jaros lav  
Poklady z depozitáře / Jaroslav Frecer. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 17 (19.4.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Ferenz, Anton - dílo - obrazy - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1664)  EISENBRUK,  Jiř í  
Kantorské jaro / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 16 (20.4.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - obrazy - výtvarné - výstavy - vernisáže - Kantorské jaro 
 

1665)  EIS 
Jindřich Štreit: Brána naděje / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 16 (20.4.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - výstavy - osobnosti - fotografové - Štreit, Jindřich 
 

1666)  FRECER,  Jaros lav  
Poklady z depozitáře / Jaroslav Frecer. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 18 (26.4.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Doré, Josef, 1805-1878 - obrazy - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1667)  FRECER,  Jaros lav  
Poklady z depozitáře / Jaroslav Frecer. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 19 (3.5.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Lang, Franz - obrazy - Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1668)  FRECER,  Jaros lav  
Poklady z depozitáře / Jaroslav Frecer. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 20 (10.5.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Bara, Leopold - obrazy - Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1669)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Skokan a Tůma: Místo kalendáře vznikl dokument o hasičkách / MonikaChoděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 132 (8.6.2010), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - osobnosti - fotografové - Skokan, Jakub - Tůma, 
Martin - fotografie - soubory 
 

1670)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Dvořáková: Přes makro objektiv se dostávám do jiného světa / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 132 (8.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - osobnosti - fotografky - Dvořáková, Lenka 
 

1671)  VENDERA,  Petr  
Malíř zasáhl do fotografií Jindřicha Štreita / Petr Vendera. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-
9587. -- Roč. 54, č. 112 (9.6.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - fotografie - výstavy - Liberec (Česko) - osobnosti - 
fotografové - Štreit, Jindřich 
 

1672)  FRECER,  Jaros lav  
Poklady z depozitáře / Jaroslav Frecer. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 21 (17.5.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Budík, Alois - obrazy - Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1673)  RZT 
Poklady z depozitáře / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 10, č. 22 (24.5.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Krebšinský, V. - obrazy - depozitáře - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1674)  JM 
Fotografuje přírodu srdcem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 23 (31.5.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - osobnosti - fotografové - Zahradníček, Jiří - výstavy 
 

1675)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 23 (31.5.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Flor, Franz - obrazy - Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1676)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 24 (7.6.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Scheerpeltz, H. - obrazy - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1677)  FRECER,  Jaros lav  
Poklady z depozitáře / Jaroslav Frecer. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 25 (14.6.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Dvořák, Oskar - obrazy - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1678)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vojtěchovský: Pořád fotím stařičkým Olympusem / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 147 (25.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - osobnosti - fotografové - Vojtěchovský, Ladislav - 
výstavy - galerie na Slepičím trhu - fotografování - přístupy 
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1679)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Do sešitu jsem maloval spolužáky / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 148 (26.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Slezáček, Vladimír - výstavy - galerie na Slepičím 
trhu - biografie 
 

1680)  RD 
Když se sejde Vladimír s Ladislavem / rd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 26 (21.6.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - fotografie - osobnosti - Slezáček, Vladimír - 
Vojtěchovský, Ladislav - výstavy - Dům porozumění 
 

1681)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 26 (21.6.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Faust-Swerak, Othmar - obrazy - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1682)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Čarovné ruce Tomáše Motky / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 25 (22.6.2010),       
s. 1, 5 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - řezbářství - osobnosti - řezbáři - sochaři - Motka, Tomáš - výstavy - 
Vranov nad Dyjí (Česko) 
 

1683)  EIS 
Díla směřující rovnou do srdce / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 25 (22.6.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - fotografie - osobnosti - malíři - fotografové - Slezáček, 
Vladimír - Vojtěchovský, Ladislav - výstavy - Dům porozumění 
 

1684)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - památky - střelecké - terče - pamětní - medaile - Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1685)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 28 (7.7.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Gödel, Carl - obrazy - Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1686)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 29 (12.7.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - obrazy - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, 
Česko) 
 

1687)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Blanka Götzová vystavuje v galerii Porozumění / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 8, č. 28 (16.7.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - výtvarné - umění - osobnosti - malířky - výtvarnice - Götzová, Blanka, 1984- - 
výstavy - Dům porozumění 
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1688)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 30 (19.7.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - střelecké - terče - osobnosti - malíři - Krebšinský, V. - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1689)  JM 
Pracuje v hospodě, píše a maluje / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 30 (19.7.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malířky - výtvarnice - Götzová, Blanka, 1984- - 
výstavy - Dům porozumění 
 

1690)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Götzová: Někdo se jde koupat, já maluji / Dalibor Krutiš. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 179 (4.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - keramika - osobnosti - malířky - spisovatelky - Götzová, 
Blanka - biografie 
 

1691)  MRVA,  V last imi l  
V Keltsku Tomáše Motky čas běží pomaleji / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 29 
(20.7.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - řezbářství - osobnosti - sochaři - Motka, Tomáš - 60. výročí - 
narození 
 

1692)  JM 
Vladimír Slezáček slaví kulatiny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 31 (26.7.2010), s. 3, 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - výtvarné - umění - osobnosti - výtvarníci - Slezáček, Vladimír - 70. výročí - 
narození 
 

1693)  ZD 
Poklady z depozitáře / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 10, č. 31 (26.7.2010), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Bixová, Ernestina - obrazy - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1694)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 32 (2.8.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířstí - osobnosti - malíři - Pock, Alexander - obrazy - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1695)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 33 (9.8.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - scénografové - Pirchan, Emil - obrazy - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1696)  JM 
Barvy jako síla / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 
10, č. 33 (9.8.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malířky - Ilková, Miluše - výstavy - obrazy - 
Dům umění 
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1697)  MOŠTĚK,  Mart in  
Fotografové vloni zachytili jediný den, letos mají víc času : už na konci příštího týdne ovládne Znojmo 
druhý ročník Fotofestu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 199 (27.8.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - festivaly - Fotofest Znojmo 2010 - 2. ročník 
 

1698)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 34 (16.8.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - památky - střelecké - terče - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) 
 

1699)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 35 (23.8.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Ceregetti, Johann - obrazy - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1700)  MUZEUM 
Muzeum otevřelo výstavu výročí železnice na Znojemsku. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 205 (3.9.2010), s. 3. 
Znojmo - kultura - umění - fotografování - fotografie - výstavy - železnice- 140. výročí - Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1701)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - obrazy - Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
(Znojmo, Česko) 
 

1702)  JM 
Putování za fotkami a vínem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 37 (6.9.2010), s. 5. 

dtto: 
TREK. Fotofest 2010. Znojemsko. 7.9.2010, roč. 20, č. 36, s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - festivaly - Fotofest Znojmo 2010 - výstavy - vernisáže 
 

1703)  BE 
Znojmo si připomíná 140 let železnic / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 37 (6.9.2010), s. 7. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. První vlak dosupěl do Znojma před 140 roky. Znojemsko. 7.9.2010, roč. 20, č. 36, s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - fotografie - výstavy - železnice - 140. výročí - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1704)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 37 (6.9.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Trauer, E. - střelecké - terče - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1705)  FOTOFESTIVAL 
Fotofestival podruhé. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 38 (13.9.2010), s. 5. 
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Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - festivaly - Fotofest Znojmo 2010 - 2. ročník - zahájení 
 

1706)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 38 (13.9.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Trauer, Ottokar - obrazy - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1707)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 40 (27.9.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Dvořák, Oskar - dílo - obrazy - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1708)  FRECER,  Jaros lav  
Poklady z depozitáře / Jaroslav Frecer. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 41 (4.10.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Dvořák, Oskar - dílo - obrazy - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1709)  SMOLA,  Danie l  
Nádražní galerie připomene výročí Voskovce a Wericha / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 249 (26.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - plakáty - výstavy - nádražní - haly - Voskovec, Jiří, 1905-1981 - 
Werich, Jan - výročí 
 

1710)  JM 
Pocitová krajina Jiřího Lepše / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 43 (18.10.2010), s. 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Lepš, Jiří - obrazy - výstavy - Dům 
Porozumění 
 

1711)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 43 (18.10.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Blaas, Julius von - obrazy - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1712)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 44 (25.10.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Dvořák, Oskar - obrazy - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1713)  NA 
Na Věčnosti je k vidění výstava planeta lidí. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 260 (9.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - fotografie - výstavy - Planeta lidí - Na Věčnosti 
 

1714)  SPA 
Podzemí láká na tajemství domů / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 262 (11.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - historické - domy - výstavy - Znojemské podzemí 
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1715)  KARM 
Na nádraží unikátní výstava Voskovce a Wericha / karm. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 43 
(26.10.2010), s. 1 

dtto: 
BE. Eugen Brikcius: Znojmo je pro nás nejdůležitější. Znojemský týden. 1.11.2010, roč. 10, č. 45, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - plakáty - výstavy - nádražní - haly - Voskovec, Jiří, 1905-1981 - 
Werich, Jan - výročí 
 

1716)  EISENBRUK,  Jiř í  
Podmanivé Znojmo, ale i krajiny Jiřího Lepše / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 43 
(26.10.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - osobnosti - fotografové - Lepš, Jiří - fotografie - 
výstavy – Dům porozumění 
 

1717)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 45 (1.11.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Flor, Franz - obrazy - Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1718)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Výstava v Domě umění nabízí historické panenky / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 279 (2.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) - Dům umění - 
výstavy - historické - panenky - sběratelky - Benešová, Alena 
 

1719)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 47 (15.11.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Budík, Alois - obrazy - Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1720)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 48 (22.11.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Dvořáček, Ludvík - dílo - Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1721)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Dománská: Samurajský oděv jsem restaurovala celých 352 hodin / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,č. 295 (21.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) - expozice - 
Zbraně Orientu - restaurování - zpřístupnění 
 

1722)  BE 
Podzemí ukrývá tajemství znojemských domů / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 49 (29.11.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - historické - domy - výstavy - Znojemské podzemí 
 

1723)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
V muzeu je výstava panenek / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, 
č. 48 (3.12.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) - Dům umění - 
výstavy - historické - panenky 
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1724)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 50 (6.12.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Gödel, Carl - obrazy - Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1725)  POKLADY 
Poklady z depozitáře. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 51 (13.12.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Ferenz, Anton - obrazy - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) 
 

1726)  EIS 
Dům umění plný panenek / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 50 (14.12.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - umění - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Znojmo, Česko) -Dům umění - 
výstavy - historické – panenky 
 
 
 

Ku l tura – l i teratura: 
 
 

1727)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
V každé pohádce je dobro, zlo i poučení / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 38 (15.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - osobnosti - spisovatelé - Smolík, Jiří - rozhovory 
 

1728)  MRVA,  V last imi l  
Dřív začnou v pekle koulet sněhuláky, než přijímat Kateřiny : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 8 (23.2.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1729)  MRVA,  V last imi l  
Vlk si nikdy nedává nášup : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 9 
(2.3.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1730)  MRVA,  V last imi l  
Kletba se dá zvrátit ledva : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 10 
(9.3.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1731)  MRVA,  V last imi l  
Ježibabí lamento: Mám pevné poprsí, a žádnou celulitidu - ale už mně to leze na nervy! : pohádky naruby 
/ Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 11 (16.3.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1732)  MRVA,  V last imi l  
O čem vystrašení pohádkáři zbaběle mlčí : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
20, č. 12 (23.3.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
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1733)  JM 
Mesiáše pokřtili šampaňským / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - knihy - Mesiáš - Blochová, Hana - Rosa de Sar - křtění 
 

1734)  CYPPISEK 
Cyppisek : pohádky naruby. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 13 (30.3.2010), s. 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1735)  NĚKOMU 
Někomu ke štěstí stačí rozlousknout tři ořechy : pohádky naruby. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 14 
(6.4.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1736)  JELEN: 
Jelen: Kéž by jeskyňky unesly mě! : pohádky naruby. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 15 (13.4.2010),      
s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1737)  ZA 
Za blbost a zlost se platí dost! : pohádky naruby. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 16 (20.4.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1738)  ROZHOVOR 
Rozhovor s Danielem Rubešem. -- In: Znojemské dvě věže. -- (2010), č. 3, s. 2-3. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - kulturní - pracovníci - novináři - Rubeš, Daniel - 
rozhovory 
 

1739)  ZEMŘÍT 
Zemřít není všechno, je třeba zemřít včas : pohádky naruby. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 18 
(4.5.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1740)  MRVA,  V last imi l  
Myš: Pomsta je pokrm, který nejlépe chutná za studena : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 19 (11.5.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1741)  MRVA,  V last imi l  
Náletová dřevina z Itálie : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 20 
(18.5.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1742)  MRVA,  V last imi l  
Ke žrádlu patří zábava : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 21 
(25.5.2010), s. 14. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1743)  MRVA,  V last imi l  
Křemílek a Vochomůrka: Sami nevíme, co jsme vlastně zač : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 22 (1.6.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
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1744)  MRVA,  V last imi l  
Skrz hrst hrachu a jízdou na ocase za hranice všedních dní : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 23 (8.6.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1745)  MRVA,  V last imi l  
Fungoval jsem na slušné informační úrovni : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
20, č. 24 (15.6.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1746)  MRVA,  V last imi l  
Sezam: Chytrá ženská vidí dál, než deset chlapů s dalekohledem : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- 
In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 25 (22.6.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1747)  MRVA,  V last imi l  
Anorektik na zcestí : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 26 (29.6.2010), 
s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1748)  MRVA,  V last imi l  
Po dobrém to s lidmi nejde : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 27 
(7.7.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1749)  MRVA,  V last imi l  
Kouzelník: Nechal jsem se schválně sežrat : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
20, č. 28 (13.7.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1750)  MRVA,  V last imi l  
Vykonávat funkci kouzelné stařenky je práce na prd! : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 29 (20.7.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1751)  MRVA,  V last imi l  
Královna: Hrachovou hru jsem prohrála : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, 
č. 30 (27.7.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1752)  MRVA,  V last imi l  
Válíme si šunky se stoprocentní jistotou, že lidé si život zkomplikují i bez naší pomoci : pohádky naruby / 
Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 31 (3.8.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1753)  MRVA,  V last imi l  
Otorinolaryngolog: Lidé si nenechají mýty kazit fakty : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 32 (10.8.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny – humor 
 

1754)  BÁSNÍK 
Básník Jan Zahradníček byl vězněn ve Znojmě. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 34 (16.8.2010), s. 2. 
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Znojmo (Česko) - kultura - literatura - poezie - osobnosti - spisovatelé - básníci - vězni - Zahradníček, 
Jan, 1905-1960 - Věznice Znojmo - pobyty 
 

1755)  MRVA,  V last imi l  
Duch lampy: Takovou moc nemám, abych člověku rozsvítil v hlavě : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- 
In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 33 (17.8.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1756)  MRVA,  V last imi l  
Čarodějnice: Před zbrklostí chovat se bezhlavě spolehlivě uchrání dekapitace : pohádky naruby / 
Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 34 (24.8.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1757)  MRVA,  V last imi l  
Když víte jak, i v pekle dobře! : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 35 
(31.8.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1758)  MRVA,  V last imi l  
Prince poslali k šípku : pohádky naruby / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 36 (7.9.2010),  
s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1759)  MRVA,  V last imi l  
Smrťák: Jsem tak užitečný, že na škodlivosti mi nezbývá čas / Vlastimil Mrva : pohádky naruby. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 37 (14.9.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pohádky - klasické pohádky - změny - humor 
 

1760)  MRVOVÁ,  Kateř ina  
Legenda českého fejetonu Rudolf Křesťan si nadrobila / Kateřina Mrvová. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, 
č. 47 (23.11.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - knihy - vydání - osobnosti - spisovatelé - redaktoři - Křesťan, 
Rudolf 
 
 
 

Ku l tura – fo lk l o r: 
 
 

1761)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Masopust: Masky si vyrábí studenti / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 40 (17.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - folklor - oslavy - Masopust - průvody - studenti - masky - výroba 
 

1762)  EIS 
Masopustní průvod sto padesáti masek / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 8 (23.2.2010), s. 1, 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - folklor - lidové zvyky - tradice - masopusty - masky - průvody 
 

1763)  JM 
Hroznová koza má nového prezidenta / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 10 (103.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - folklor - tradice - vinařství - spolky - Spolek přátel Hroznové kozy - 
prezidenti - Bílek, Tomáš - volby 
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Ku l tura-hudba: 
 
 

1764)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo zas podlehne jazzu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21,   
č. 11 (14.1.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - festivaly - Jazz Fest 2010 - 3. ročník - programy 
 

1765)  CHODĚROVÁ,  Monika  
JazzFest nabídne Lipu i Znojmáky : divákům třetího ročníku lednového festivalu poprvé zahrají i 
znojemské skupiny / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 16 (20.1.2010), s. 3. 

dtto: 
VSM. Znojemští uslyší i své jazzmany. Mladá fronta dnes. 21.1.2010, roč. 21, č. 17, s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - festivaly - Jazz Fest 2010 - 3. ročník - programy - osobnosti - 
Ludvík, Jiří - rozhovory 
 

1766)  KLOBASOVÁ,  Petra  
S festivalovým patronstvím jsem souhlasil pod vlivem Sauvignonu : letošním patronem festivalu JazzFest 
je známý slovenský jazzman Peter Lipa / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 16 (20.1.2010), s. 3. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Patronem festivalu Peter Lipa. Znojemsko. 12.1.2010, roč. 20, č. 2, s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - jazzové - festivaly - Jazz Fest 2010 - 3. ročník - patroni - 
Lipa, Peter - rozhovory 
 

1767)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Prožil jsem zlý sen organizátorů : změnu programu na poslední chvíli musel řešit Jiří Ludvík, prezident 
JazzFestu / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 16 
(20.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - jazzové - festivaly - Jazz Fest 2010 - 3. ročník - osobnosti - 
prezidenti - Ludvík, Jiří - rozhovory 
 

1768)  TROJAN, Jan 
Znojmu až do neděle vládne jazzový festival / Jan Trojan. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20,  
č. 17 (21.1.2010), s. 11. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - festivaly - Jazz Fest 2010 - zahájení - programy 
 

1769)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Jazz Fest zaplnil kluby i kostel : třetí ročník jazzového festivalu vidělo přes dva tisíce diváků / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 20 (25.1.2010), s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - festivaly - Jazz Fest 2010 - 3. ročník - návštěvnost - patroni - 
Lipa, Peter 
 

1770)  TOF 
Hvězdy jazzu míří do Znojma / tof. -- In: Listy jižní Moravy. -- Roč. 3, č. 1 (2010), s. 1, 7. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - festivaly - Jazz Fest 2010 - 3. ročník - programy 
 

1771)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Letošní kulturu odstartuje JazzFest : tradiční akce, koncerty, přednášky, festival, ale i novinky a oslavy 
výročí / Monika Choděrová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 1 (8.1.2010), s. 1. 

dtto: 
AŠ. Znojmem se již potřetí rozezní rytmy jazzu. Znojemský týden. 18.1.2010, roč. 10, č. 4, s. 7. 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 217 - 

Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - festivaly - Jazz Fest 2010 - 3. ročník - programy 
 

1772)  RZT 
Jazz Fest je v plném proudu / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 5 (25.1.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - festivaly - Jazz Fest 2010 - 3. ročník 
 

1773)  RED 
Městem bude znít jazz / red. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 1 (14.1.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - festivaly - Jazz Fest 2010 - 3. ročník - programy 
 

1774)  TREK 
Jazz fest 2010 na výbornou / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 4 (26.1.2010), s. 4. 

dtto: 
RED. Festival nabídl jazz na všechny způsoby. Znojemské listy. 28.1.2010, roč. 19, č. 2, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - festivaly - Jazz Fest 2010 - 3. ročník - programy - shrnutí 
 

1775)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Organizátoři odkryli plány festivalu Wake Up : zahraniční i tuzemské kapely nabídne čtvrtý ročník 
rockového festivalu Wake Up / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 39 (16.2.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - rock - festivaly - Wake Up Fest Znojmo - 4. ročník - přípravy 
 

1776)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Kariéru mi přisoudili ještě před narozením / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 45 (23.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - houslisté - Krčálová, Monika - biografie 
 

1777)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
GoGo oslavilo 17 let a hraje dál / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 51 (2.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - kluby - Gogo klub - 17. výročí 
 

1778)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Jewelci slaví 20. Chystají překvapení : znojemská bluegrassová kapela Jewelci hraje už dvacet let / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 51 (2.3.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - bluegrass - hudební - skupiny - Jewelci - 20. výročí 
 

1779)  BE 
Novák: Šarivari swing band vznikl na sněhu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 8 (15.2.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - swing - kapely - Šarivari swing band - Novák, Zdeněk - rozhovory 
 

1780)  ROUPEC,  Jiř í  
Chytí dechovka druhý dech? / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 3 (19.1.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - dechová hudba - dechovka - hudební - kapely - vzpomínky - historie 
 

1781)  ROUPEC,  Jiř í  
Pohřební konec jedné křídlovky / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 4 (26.1.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - muzikanti - Vodolan, Antonín - rozhovory 
 

1782)  ROUPEC,  Jiř í  
Oldřich Červinka - muž obtočený lesklým plechem / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 7 
(16.2.2010), s. 12. 
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Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - muzikanti - Červinka, Oldřich - rozhovory 
 

1783)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Jsme živější než pětičlenná kapela, říká Jerry Band / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 9 
(2.3.2010), s. 1, 9. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - kapely - Jerry Band - osobnosti - muzikanti - Moravec, 
Jaroslav - Jurkovičová, Pavla 
 

1784)  ROUPEC,  Jiř í  
Jan Vrbica věří, že oživení dechovek přijde / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 9 (2.3.2010), 
s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - dechová hudba - dechovka - osobnosti - muzikanti - flétnisté - 
Vrbica, Jan - rozhovory 
 

1785)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Jewelci šířili optimismus : znojemská bluegrassová skupina Jewelci oslavili 20. výročí vzniku kapely / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 62 (15.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - kapely - Jewelci - 20. výročí - založení 
 

1786)  ROUPEC,  Jiř í  
Od country přes dechovku k Vyschlé dásni / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 10 (9.3.2010), 
s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - country - osobnosti - muzikanti -zpěváci - Sedláček, Jindřich - 
rozhovory 
 

1787)  MM 
Divadlo zve na benefici Znojmo pro kuře / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 74 (29.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - benefiční - koncerty - Znojmo pro kuře - Městské divadlo Znojmo - 
projekty - Pomozte dětem 
 

1788)  JM 
Jewelci: Jsme jako dobré manželství / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 12 (15.3.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - country - hudba - hudební - skupiny - Jewelci - osobnosti - kytaristé - Málek, 
Martin - rozhovory 
 

1789)  ROUPEC,  Jiř í  
DE-TA zvolila taktiku: Uspokojit všechny / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 11 (16.3.2010),  
s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - skupiny - DE-TA - osobnosti - zakladatelé - Kubák, 
Miroslav - Trejba, Jan - rozhovory 
 

1790)  JÁN, Petr  
Přípravy na festival Louka Open jsou v plném proudu / Petr Ján, Václav Zelený. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
20, č. 12 (23.3.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Louka Open - programy – přípravy 
 

1791)  ROUPEC,  Jiř í  
Zdařilá jewelčí dvacítka / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 12 (23.3.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - kapely - Jewelci - 20. výročí - založení 
 

1792)  ROUPEC,  Jiř í  
Amatéři duchem, profíci umem / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 12 (23.3.2010), s. 12. 
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Znojmo (Česko) - kultura - dechová - hudba - hudební - kapely - Amatéři - osobnosti - kapelníci - Teplý, 
Roman - rozhovory 
 

1793)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Fiksa: Dělám Underground v prvním patře / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 88 (15.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - kluby - U Angoráka - programy - provozovatelé - Fiksa, Dalibor 
 

1794)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Gat Elektra: Postaráme se o elektro scénu / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 97 (26.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - elektro - hudební - skupiny - Gat Elektra - DJ 
 

1795)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo rozduní rock: Arakain i Horkýže Slíže : rockoví fanoušci míří opět do Znojma / Vojtěch Smola. -- 
In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 110 (13.5.2010), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Jinde festival uspořádat nelze. Rovnost-Znojemský deník. 14. 5. 2010, roč. 21, č. 111,   
s. 3. 
T. Louka open: Rok minul, přichází rock. Znojemsko. 11.5.2010, roč. 20, č. 19, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - rock - festivaly - Louka Open 2010 - 2. ročník 
 

1796)  SMO 
Chlad překouslo jen málo rockerů / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 113 (17.5.2010), s. 3. 

dtto: 
TREK. Rock v klášteře nezněl rok, ale v sobotu jej málem zbořil. Znojemsko. 18.5.2010, roč. 20, č. 20,   
s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - rock - festivaly - Louka Open 2010 - 2. ročník 
 

1797)  MOŠTĚK,  Mart in  
Znojmo láká třemi festivaly : první letní měsíc bude ve Znojmě patřit hudbě / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 139 (16.6.2010), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - Wake Up Fest Znojmo - Hudební festival Znojmo - 
Šramlfest 
 

1798)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Rocková opera Valpuržina noc bude nářez : deset let stojí v čele souboru Lucrezia Borgia. Před pěti lety 
začal psát rockovou operu, příští týden ji vydá na CD / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 144 (22.6.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - hudebníci - Macešek, Antonín - soubory - Lucrezia Borgia 
(hudební skupina) - tvorba - opery - Valpuržina noc - rozhovory 
 

1799)  LIPOWSKÁ,  K lára  
Probuďte se, vzkazují ze Znojma, je tu festivalová sezona / Klára Lipowská. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 146 (24.6.2010), s. 7, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - Wake Up Fest Znojmo 2010 - programy - zahájení 
 

1800)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Wake Up: fanoušky lákají J.A.R. i Dub FX : rockový festival Wake Up začíná/ Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 147 (25.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - rock - festivaly - Wake Up Fest Znojmo 2010 - programy - zahájení 
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1801)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Wake Up: kvalitní muzika, málo lidí : pohodový, příjemný, taneční, zajímavý / Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 149 (28.6.2010), s. 3. 
Znojmo - kultura - hudba - rock - festivaly - Wake Up Fest Znojmo 2010 - 4. ročník - programy - kvalita 
- návštěvnost 
 

1802)  MAREČEK,  Luboš,  1968- 
Znojmo zaplaví baroko, nádherná hudba i divadlo / Luboš Mareček. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 153 (2.7.2010), s. 5, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo 2010 - programy - 
přípravy 
 

1803)  PAK 
Wake Up klepe na dveře / pak. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 24 (15.6.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Wake Up Fest Znojmo 2010 - osobnosti - 
organizátoři - Chlumský, Lubomír - rozhovory 
 

1804)  LIPOWSKÁ,  K lára  
Artuš, Šporcl, víno. Hudební festival zítra začíná / Klára Lipowská. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 156 (8.7.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo 2010 - zahájení - 
programy - přípravy 
 

1805)  MIŠ 
Hudba se spojí s vínem i historií / miš. -- In: Lidové noviny. -- ISSN0862-5921. -- Roč. 23, č. 157 
(9.7.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo 2010 - programy - 
zahájení 
 

1806)  SMOLA,  Danie l  
Hudební festival Znojmo začal / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 157 (9.7.2010), s. 1. 

dtto: 
STULÍROVÁ, Markéta. Hudební festival Znojmo přivítá Krále Artuše. Rovnost-Znojemský deník. 
9.7.2010, roč. 21, č. 157, s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo 2010 - programy - 
zahájení 
 

1807)  SMOLA,  Danie l  
Patron Pavel Šporcl: Líbí se mi propojení hudby s vínem / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 157 (9.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo 2010 - osobnosti - 
patroni - Šporcl, Pavel, 1973- - rozhovory 
 

1808)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Sourozenci mají před svým vystoupením velkou trému / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21 (9.7.2010), č. 158, s. 4. -- Rodinné dvojice na Hudebním festivalu. 
Znojmo (Česko) - Nový Šaldorf - kultura - hudba - osobnosti - Preissová, Martina - Stehlík, Antonín - 
Hudební festival Znojmo 
 

1809)  RUBEŠOVÁ,  Darina  
Ludvíkovi: Festival nás spojuje a pohlcuje / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 159 (12.7.2010), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - kultura - hudba - Hudební festival Znojmo - osobnosti - organizátoři - Ludvík, Jiří - 
Ludvíková, Lenka - rozhovory 
 

1810)  MOŠTĚK,  Mart in  
Ivo Růžička: Že mi hra na housle hodně chybí, jsem zjistil po úrazu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 160 (13.6.2010), s. 4. -- Rodinné dvojice na 
festivalu. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - hudebníci - houslisté - Růžička, Jiří - Růžička, Ivo - 
Hudební festival Znojmo 2010 - účast 
 

1811)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Šporcl a Knoblochová nabídli tradiční komorní koncert / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 160 (13.6.2010), s. 10. 

dtto: 
KLOBASOVÁ, Petra. Znojmo ovládla hudba, víno a tropické letní počasí. Rovnost-Znojemský deník. 
14.7.2010, roč. 21, č. 161, s. 10. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - Hudební festival Znojmo 2010 - 6. ročník - koncerty - zajímavosti 
 

1812)  MOŠTĚK,  Mart in  
Dvanáctiletý Novák: Purcella jsem nastudoval rychle / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 161 (14.7.2010), s. 3. -- Rodinné dvojice na Hudebním festivalu. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - Hudební festival Znojmo 2010 - mladí - hudebníci - klavíristé - 
Novák, Matyáš 
 

1813)  FESTIVALOVÁ 
Festivalová dražba pomohla Uherčicím. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 164 (17.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo2010 - koncerty - 
zámek Uherčice - dražby 
 

1814)  PET 
Poprvé na festivalu zazní semi-opera / pet. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 164 (17.7.2010), s. 3. 

dtto: 
DAR. Festival nabídne Krále Artuše. Rovnost-Znojemský deník. 19.7.2010, roč. 21, č. 165, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo 2010 - divadlo - opery 
- Král Artuš - přípravy - premiéry 
 

1815)  SPA 
Malí hudební géniové hráli baroko, patron jim tleskal / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 163 (16.7.2010), s. 10. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - Hudební festival Znojmo - hudebníci - děti - talenty - vystoupení - 
Malí géniové - osobnosti - klavíristé - Schneider, Daniel 
 

1816)  MOŠTĚK,  Mart in  
Král Artuš vstoupil do Znojma za ovací publika. Čekají ho dvě reprízy : festivalová opera / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 166 (20.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - Hudební festival Znojmo 2010 - festivalové - opery - Král Artuš 
 

1817)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Válek: sestra je přísná i střelená / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 166 (20.7.2010), s. 3. -- Rodinné dvojice na Hudebním festivalu. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - Hudební festival Znojmo 2010 - osobnosti - režiséři - Janěková, 
Jana - dirigenti - Válek, Roman 
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1818)  MALETOVÁ,  Kristýny  
Wake Up: Ač v tradičních rytmech, netradičně vydařený / Kristýny Maletová, Ľuba Peterková. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 26 (29.6.2010), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Wake Up - programy - shrnutí 
 

1819)  VYROUBALOVÁ,  Martina  
Šramlfest. Znojmo chystá nálož alternativní kultury : znojemský festival alternativní kultury Šramlfest 
přivítá letos české i zahraniční hudebníky / Martina Vyroubalová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 168 (22.7.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - alternativní - kultura - hudba - festivaly - Šramlfest - 3. ročník 
 

1820)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Sestry Havlovy: spojuje nás hudba / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 168 (22.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - Hudební festival Znojmo - organizační - zajištění - informační centra 
- Havlová, Alena - Havlová, Anna - Havlová, Eva 
 

1821)  MOŠTĚK,  Mart in  
Festival: atraktivní brigáda pro nadšence / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 169 (23.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo 2010 - fungování - 
brigádníci - přípravy - úklid 
 

1822)  RUBEŠOVÁ,  Darina  
Hudební festival skončil, opera jede dál / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 171 (26.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo 2010 - ukončení - 
shodnocení 
 

1823)  BE 
Hudební festival Znojmo startuje / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 28 (7.7.2010), s. 5. 

dtto: 
BE. Znojmo obsadili hudebníci. Znojemský týden. 12.7.2010, roč. 10, č. 29, s. 1. 
EIS. Znojmo bude hýčkáno hudbou. Znojemsko. 13.7.2010, roč. 20, č. 28, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo 2010 - programy - 
zahájení 
 

1824)  TZ 
Šramlfest letos přiveze umělce z Anglie i Nového Zélandu / tz. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 14 
(15.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - divadlo - Šramlfest - přípravy 
 

1825)  MOŠTĚK,  Mart in  
Léto festivalů zakončí Šramlfest / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 175 (30.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - festivaly - hudba - divadlo - Šramlfest - 3. ročník 
 

1826)  RUBEŠOVÁ,  Darina  
Babuljak: Na Šramlfest chodí stále stejní lidé / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 177 (2.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - alternativní - hudba - festivaly - Šramlfest - hudebníci - moderátoři - 
Babuljak, Karel 
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1827)  CHLUMSKÝ,  Lubomír  Jan 
Ohlédnutí za festivalem Wake Up / Lubomír Jan Chlumský, Pavel Kovařík. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 174 (29.7.2010), s. 10. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - rock - festivaly - Wake Up - 4. ročník - zhodnocení 
 

1828)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Zvěřina: Nabídneme jinou hudbu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 183 (9.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Fest von Louka - 1. ročník - přípravy - osobnosti 
- pořadatelé - Zvěřina, Roman 
 

1829)  TREK 
Šramlfest přiveze umělce z Anglie i Nového Zélandu / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 29 
(20.7.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - divadlo - festivaly - Šramlfest - 3. ročník 
 

1830)  EIS 
Znojemští hudebníci svému městu / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 29 (20.7.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo 2010 - osobnosti - 
hudebníci - Vašinka, Petr - Pacíková, Veronika 
 

1831)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Sbormistr: 90. výročí oslavíme koncertem / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 184 (10.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - skupiny - sbory - Pěvecké sdružení V. Novák - 90. výročí - založení - 
osobnosti - sbormistři - Svoboda, Jan - rozhovory 
 

1832)  EIS 
Smuteční festivalový průvod / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 30 (27.7.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo 2010 - ukončení 
 

1833)  SPA 
Fest von Louka: s příchutí alternativy / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 193 (20.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Fest von Louka - zahájení 
 

1834)  MM 
První Fest von Louka pobavil / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 
195 (23.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Fest von Louka - 1. ročník 
 

1835)  EISENBRUK,  Jiř í  
Festival skončil, další bude pod taktovkou Myslivečka a Mozarta / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 20, č. 31 (3.8.2010), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo 2010 - ukončení - 
programy - shrnutí 
 

1836)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Pohodově rozesmátý Šramlfest / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 31 (3.8.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - divadlo - festivaly - Šramlfest - programy - shrnutí 
 

1837)  NOVOTNÁ, Lenka  
Musíme ještě natočit dětské CD / Lenka Novotná. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 209 (8.9.2010), s. 3. 
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Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - skupiny - Secret - osobnosti - zpěváci - Riška, Martin - 
rozhovory 
 

1838)  SMOLA,  Vojtěch  
Jsem jadrný. A přetvařovat se neumím a nebudu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 216 (16.9.2010), s. 6, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - písničkáři - básníci - Smrčka, Milan - Záviš - rozhovory 
 

1839)  SMOLA,  Danie l  
Znojemský festival je mezi TOP akcemi : Festival Hudba Znojmo se podvedením Jiřího Ludvíka dostal 
mezi prioritní akce Ministerstva kultury / Daniel Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 231 (5.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - festivaly - Hudba Znojmo - Ministerstvo kultury - prioritní - akce - 
zařazení - financování - osobnosti - Ludvík, Jiří - rozhovory 
 

1840)  SPA 
Letní Šramlfest pokračuje na podzim / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 240 (15.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - divadlo - festivaly - Podzimní Šramlfest - 2. ročník 
 

1841)  PĚVECKÉ 
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák slaví devadesátku. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 40 (27.9.2010), s. 6. 

dtto: 
Bulharům zpívali Smetanu i Foerstera. Znojemský týden. 4.10.2010, roč. 10, č. 41, s. 6. 
Nechvátal: Jedenačtyřicet let naplněných zpěvem. Znojemský týden. 18.10.2010, roč. 10, č. 43, s. 6. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - skupiny - sbory - Pěvecké sdružení V. Novák - 90. výročí - 
založení - historie 
 

1842)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Hana Blochová přiveze středověké hudební Vánoce / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 39 
(27.9.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - zpěvačky - Blochová, Hana - rozhovory 
 

1843)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Maceček: Muzika je mojí největší láskou / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 245 (21.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - hudebníci - skladatelé - Macešek, Antonín 
 

1844)  SMO 
Hudba Znojmo: mezi nejlepšími / smo. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 40 
(8.10.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo 2011 - prioritní - akce 
- zařazení - Ministerstvo kultury 
 

1845)  BE 
Dufková, Černý: Máme smíchanou krev Dyjí a vínem / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 44 (25.10.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - zpěváci - Dufková, Iveta - Černý, Jožka - rozhovory 
 

1846)  TAJ 
Vysmátý rozhovor s modrou bubenicí / TaJ. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 45 (01.11.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - bubenice - Robličková, Jiřina - rozhovory 
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1847)  MOŠTĚK,  Mart in  
Festivaly odkrývají plány na příští rok / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 271 (23.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - programy - plánování - přípravy 
 

1848)  SMOLA,  Danie l  
Děti pomohly dětem. Vybralo se přes sto tisíc korun / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 288 (13.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - předvánoční - koncerty - Děti pomáhají dětem - charita - sbírky 
 

1849)  SMOLA,  Danie l  
Čtvrtý JazzFest sází na osvědčenou dramaturgii : patronem čtvrtého ročníku znojemského JazzFestu 
se stal Peter Lipa, produkci řídí Lenka Zouhar Ludvíková / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 289 (14.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - festivaly - Jazz Fest 2011 - 4. ročník - programy 
 

1850)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Bluegrassoví Jewelci se rozpadli / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 291 (16.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - bluegrass - skupiny - Jewelci - rozpad 
 

1851)  MRVA,  V last imi l  
Křest desky skupiny X-CORE tuto sobotu ve znojemském Gogo klubu / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. 
-- Roč. 20, č. 46 (16.11.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební skupiny - X-CORE - desky - křest - osobnosti - hudebníci - 
Sedlák, Přemysl - rozhovory 
 

1852)  TREK 
Devadesátiletý Vítězslav Novák potřebuje transfuzi mladé krve / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 
48 (30.11.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - skupiny - sbory - Pěvecké sdružení V. Novák - 90. výročí - 
založení 
 

1853)  KLOBASOVÁ,  Petra  
První festival Znojemska se blíží / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 22, č. 5 (7.1.2011), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Znojmo Jazz Fest - 4.ročník - přípravy 
 

1854)  TREK 
Anna K nepřijela, přesto koncert vydělal 118 000 korun / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 51 
(21.12.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - předvánoční - koncerty - adventní koncerty - Děti pomáhají dětem - 
sbírky - výtěžek 
 
 
 

Ku l tura – d i vad lo : 
 
 

1855)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Mám štěstí na talentované herce : poté, co odešel ze Znojemské Besedy, se Václav Beran věnuje hlavně 
režírování Divadelního spolku Rotunda / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 21 (27.1.2010), s. 4. 
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Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - Divadelní spolek Rotunda - osobnosti - režiséři - Beran, Václav - 
rozhovory 
 

1856)  MARINOVOVÁ,  Z ita  
Líbila jsem se mu jako ženská... / Zita Marinovová. -- In: Story. -- Č. 9 (1.3.2010), s. 12-14. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - divadlo - osobnosti - herečky - Schneiderová, Jitka - rozhovory 
 

1857)  MARINOVOVÁ,  Z ita  
Romantika pouze do určité míry / Zita Marinovová. -- In: Story. -- Č. 18 (3.5.2010), s. 30-31. 
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - film - osobnosti - herci - Hrabě, Miroslav 
 

1858)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Holubová: Chci napsat komedii / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 139 (16.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - pohádky - osobnosti - autoři - Holubová, Tereza 
 

1859)  MM 
Čapka: Mám rád prudké skoky / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,   
č. 170 (24.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - osobnosti - herci - Čapka, Filip - Čapka, Michal - opery - obsazení 
 

1860)  BE 
Preissová: Z děťátka mám radost / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 30 (19.7.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - film - osobnosti - herečky - Preissová, Martina 
 

1861)  ZABADALOVÁ,  Veron ika  
Rotunda ze Znojma chystá Pygmalion : seriál Deníku Rovnost Malá divadla jižní Moravy představuje 
soubor Divadelní spolek Rotunda ze Znojma / Veronika Zabadalová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 258 (6.11.2010), s. 8. -- Malá divadla jižní Moravy. 
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - amatérská divadla - Divadelní spolek Rotunda - historie - 
současnost 
 

1862)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Ochotníci zahrají Pygmalion / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 286 (10.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - amatérská divadla - Divadelní spolek Rotunda - představení 
 
 
 

Ku l tura – f i lm: 
 
 

1863)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Ekofilm nabídne i pozorování hvězd : vítězné snímky nejstaršího filmového festivalu o životním prostředí 
Ekofilm se představí i znojemským divákům / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 9 (12.1.2010), s. 4. 

dtto: 
E. Ekofilm: Neobyčejný příběh hovínka. Znojemsko. 12.1.2010, roč. 20, č. 2, s. 1. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - filmové - festivaly - Ekofilm - programy 
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1864)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Otrubovi: Jsme sehraná dvojka / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 164 (17.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - osobnosti - kameramani - Otruba, Vítězslav - Otruba, Jan 
 

1865)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojemský hrozen: letos i o egyptské kuchyni / Dalibor Krutiš, Petra Klobasová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 214 (14.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - gastronomie - televizní - rozhlasové - pořady - mezinárodní - festivaly 
- Znojemský hrozen 2010 - zahájení 
 

1866)  VOJTEK,  Mi lan  
Znojemský hrozen začal kláním barmanů / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20,     
č. 215 (15.9.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - gastronomie - televizní - rozhlasové - pořady - mezinárodní - festivaly 
- Znojemský hrozen 2010 – zahájení 
 

1867)  MIV 
Znojemský hrozen patřil sommelierům a znalcům piva / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, 
č. 216 (16.9.2010), s. 3. 

dtto: 
ČTK. Znojemský hrozen dnes představí národní den Itálie. Mladá fronta dnes. 16.9.2010, roč. 21, č. 216, 
s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - gastronomie - televizní - rozhlasové - pořady - mezinárodní - festivaly 
- Znojemský hrozen 2010 - zahájení 
 

1868)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Znojemský hrozen nabídl kuchyni exotického Egypta / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 216 (16.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - gastronomie - televizní - rozhlasové - pořady - mezinárodní - festivaly 
- Znojemský hrozen 2010 
 

1869)  MIV 
Zlato ze Znojemského hroznu pro Primu za Itala v kuchyni / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
20, č. 218 (18.9.2010), s. 2. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Znojemský hrozen bere Ital v kuchyni. Rovnost-Znojemský deník. 18.9.2010, roč. 
21, č. 218, s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - filmové - televizní - pořady - gastronomie -mezinárodní - festivaly - 
Znojemský hrozen 2010 - ceny - udělování 
 

1870)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Na Znojemský hrozen přivezli Italové jídlo i motorky / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 217 (17.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - filmové - televizní - pořady - gastronomie - mezinárodní - festivaly - 
Znojemský hrozen 2010 
 

1871)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Film o Znojmě získal ocenění / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 236 (11.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - filmové - festivaly - Tour Film - filmy - Znojmo - město  
s přívlastkem - ocenění 
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1872)  BE 
Na Hroznu vyhrál Ital, plzeňské pivo a halušky / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 39 (20.9.2010), s. 1. 

dtto: 
EIS. Znojemský hrozen má skvělé renomé. Znojemsko. 21.9.2010, roč. 20, č. 38, s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - filmové - televizní - pořady - gastronomie - mezinárodní - festivaly - 
Znojemský hrozen 2010 
 

1873)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Zlatý film o Znojmě / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 41 (12.10.2010), s. 1, 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - filmové - festivaly - Tour Film - filmy - Znojmo-město    
s přívlastkem - ocenění 
 
 
 

Ku l tura – tanec: 
 
 

1874)  BARTOŠÍKOVÁ,  Tereza 
Plesy v kraji: luxusní šaty i vtipné kostýmy : jihomoravané si už chystají obleky, dlouhé róby a taneční 
střevíce / Tereza Bartošíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 5 
(7.1.2010), s. 2. 
Jihomoravský kraj (Česko) - Znojmo (Česko) - kultura - tanec - plesy - sezona - zahájení 
 

1875)  BE 
Klub Single tančí již desátým rokem / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 6 (1.2.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - kultura - tanec - taneční - kluby - Single - předsedové - Stehlík, Josef - rozhovory 
 

1876)  BE 
Ze Znojemských grácií budou co nevidět mažoretky / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 9 (22.2.2010), s. 6. 

dtto: 
TREK. Dvanáct Grácií tančí s jediným mužem. Znojemsko. 2.3.2010, roč. 20, č. 9, s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - tanec - taneční - soubory - Znojemské grácie - 2. výročí - založení - 
Straková, Marie - rozhovory 
 

1877)  LUKŠOVÁ,  Barbora  
Tam, kde cinkají penízky a větší pupík vůbec nevadí : břišní tance jsou velkou módou / Barbora Lukšová. -
- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 81 (7.4.2010), s. 6, Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - kultura - tanec - břišní tance - kurzy - Dům dětí a mládeže Znojmo 
 

1878)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Taneční skupina DYNS funguje už třináct let / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 82 (8.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - tanec - taneční - skupiny - DYNS - 13. výročí - založení 
 

1879)  MRKVIČKA,  Petr  
Mighty shake Znojmo - co o něm (ne)víte / Petr Mrkvička. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 – Roč. 21, č. 101, (30.4.2010), s. 16. 
Znojmo (Česko) - kultura - tanec - streetdanc - taneční - skupiny - Mighty Shake - trenéři - Velecký, 
Petr - soutěže - Emco Dance life Tour 2010 – úspěchy 
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1880)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Velecký: Tancování bereme spíše jako umění než sport / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 220 (21.9.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - kultura - tanec - taneční - skupiny - Mighty Shake - soutěže - Česko Slovensko má 
talent - účast 
 

1881)  JB 
Znojemská Zuzana je dvojnásobným mistrem ČR / jb. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 47 (15.11.2010), s. 14. 
Znojmo (Česko) - kultura - tanec - country - Taneční country skupina Zuzana - Mistrovství ČR - úspěchy 
 
 
 

Sdě lo vac í  prostředky: 
 
 

1882)  PI 
Znojmo má první pasivní optickou síť na jižní Moravě / PI. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 7 (16.2.2010), 
s. 2. 
Znojmo (Česko) - sdělovací prostředky - internet - data - vysokorychlostní - přenos - pasivní - optické 
sítě - OPTOKON - instalace 
 

1883)  SMOLA,  Danie l  
Rozhovory se starostou okupují noviny : ve dvou nesmiřitelných týdenících se týden po sobě objevily 
rozhovory se starostou, napsané poradcem Petra Nezvedy / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 157 (9.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sdělovací prostředky - noviny - tisk - Znojemsko - Znojemský týden - konkurence - 
texty - etika 
 

1884)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Nový tandem v televizi: Zuzana Bubílková a Daniel Rubeš / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, 
č. 48 (30.11.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - sdělovací prostředky - televize - TV Barrandov - televizní - pořady - osobnosti - 
moderátoři - Rubeš, Daniel - účinkování 
 

1885)  RED 
Zemřel novinář Josef Moravec / red. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 21 (27.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - regionální - sdělovací - prostředky - tisk - osobnosti - novináři - Moravec, Josef - 
úmrtí 
 

1886)  KOZLANSKÁ,  Petra  
Na každé střeše zesilovač / Petra Kozlanská. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21,  
č. 23 (28.1.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sdělovací - prostředky - televize - digitální - signály - zesilovače - instalace - městské 
byty 
 

1887)  NEZVEDA,  Petr  
Josef Moravec už straží na ryby na nebesích / Petr Nezveda. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 4 
(26.1.2010), s. 3. 

dtto: 
RED. Vzpomínka na Josefa Moravce. Znojemské listy. 28.1.2010, roč. 19, č. 2, s. 2. 
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Znojmo (Česko) - regionální - sdělovací - prostředky - tisk - osobnosti - novináři - Moravec, Josef - 
úmrtí 
 
 
 

Ško lstv í :  
 
 

1888)  SMOLA,  Vojtěch  
Minus 6°C : malí otužilci míří denně na mráz / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 18 (22.1.2010), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - školství - základní školy - ZŠ Jubilejní park - žáci - otužování 
 

1889)  MOŠTĚK,  Mart in  
Stipendia míří na dvě učiliště v regionu : budoucí pekaři, řezníci a další učni mají šanci získat od kraje až 
pět tisíc za rok / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 19 
(23.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Brno (Česko) - učňovské - školství - SOU zemědělské Dvořákova ul. - SOŠ technická a 
SOU, Uhelná ul. - studenti - stipendia 
 

1890)  MALACH,  M. 
Vzpomínka na řídícího učitele na Václavském náměstí B. Malacha / M. Malach. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 23 (28.1.2010), s. 10. 
Znojmo (Česko) - školství - dějiny - druhá světová válka, 1939-1945 - osobnosti - učitelé - Malach, 
Bohumír - koncentrační tábory - vzpomínky 
 

1891)  EIS 
Odstartovali zápis / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 3 (19.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - základní školy - prvňáčci - zápisy 
 

1892)  EIS 
Z deníku studenta SVŠE / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 4 (26.1.2010), s. 6. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - publikace - Z deníku 
studenta - vydání - autoři - Maixnerová, Anna 
 

1893)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Střední školy: měsíc na podání přihlášek : patnáctého března končí podávání přihlášek na střední školy a 
učiliště / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 34 
(10.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - učňovské školy - studenti - přihlášky - termíny - přijímací 
řízení 
 

1894)  RED 
Dvojjazyčné gymnázium slaví / red. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 2 (28.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - dvojjazyčná - gymnázia - Gymnázium Dr. Karla Polesného - 20. výročí - 
založení 
 

1895)  JIS 
Ve Znojmě otevřou nové speciální třídy / jis. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 37 (13.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - speciální - přípravné třídy - otevření - ZŠ Václavské nám. - projekty - 
zahájení 
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1896)  HORÁKOVÁ,  V last imi la  
První semestr Univerzity třetího věku ve Znojmě / Vlastimila Horáková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 
5 (2.2.2010), s. 9. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké - školy - senioři - Univerzita třetího věku - otevření - Mendelova 
zemědělská a lesnická univerzita - SOŠ a SOU Dvořákova 
 

1897)  PACOLOVÁ,  Jaros lava 
SOU a SOŠ Přímětická na Tenerife / Jaroslava Pacolová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 44 (22.2.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. - obory - hotelnictví a 
turismus - studenti - zahraniční - stáže 
 

1898)  LUKŠOVÁ,  Barbora  
Kontrola vysokých škol: drobné vady : komise vytkla škole  ve Znojmě zaměstnance odjinud / Barbora 
Lukšová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 54 (5.3.2010), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - výuka - kvalita - prošetření - Akreditační 
komise Ministerstva školství - nedostatky - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo 
 

1899)  MOŠTĚK,  Mart in  
Prvňáci ze Znojma bodovali ve světové soutěži / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 73 (27.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše - mezinárodní - soutěže - 
Innovative Education Forum - Soutěž inovativních vzdělávacích projektů - ocenění 
 

1900)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Dětská recitační scéna: Talent rozesmál sál, ale také ho pohřbila kvantita / Ľuba Peterková. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 11 (16.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - ZŠ JUDr. Mareše - účast - oblastní - přehlídky - Dětská 
scéna 2010 
 

1901)  DUCHOŇ, L ibor  
Znojmo má třetí nejlepší vzdělávací projekt v Čechách / Libor Duchoň. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20,     
č. 12 (23.3.2010), s. 13. 

dtto: 
TZ. Velký úspěch znojemské školy. Znojemské listy. 25.3.2010, roč. 19, č. 6, s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše - mezinárodní - soutěže - 
Innovatice Education Forum 2010 - Soutěž inovativních vzdělávacích projektů - ocenění 
 

1902)  JM 
Zapomíná se na práva učitelů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - Den učitelů - oslavy - hotel Dukla 
 

1903)  MOŠTĚK,  Mart in  
Prvňáci ze Znojma bodovali ve světové soutěži s chobotničkami / Martin Moštěk. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 13 (2.4.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše - mezinárodní - soutěže - 
Innovative Education Forum - Soutěž inovativních vzdělávacích projektů - ocenění 
 

1904)  BROUČEK,  Josef 
Zemědělské školství ve Znojmě / Josef Brouček. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 13. 

pokračování: 
Znojemský týden. 12.4.2010, roč. 10, č. 16, s. 13. 
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Znojemský týden. 17.5.2010, roč. 10, č. 21, s. 13. 
Znojemský týden. 31.5.2010, roč. 10, č. 23, s. 13. 
Znojemský týden. 7.6.2010, roč. 10, č. 24, s. 13. 
Znojemský týden. 14.6.2010, roč. 10, č. 25, s. 13. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - zemědělská škola - počátky - historie 
 

1905)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
V mateřských školách začíná boj o místa / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 98 (27.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - mateřské školy - děti - zápisy - kapacita - místa - nedostatek 
 

1906)  BROUČEK,  Josef 
Vznik české zemědělské školy / Josef Brouček. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 17 (19.4.2010), s. 13. 

pokračování: 
Znojemský týden. 26.4.2010, roč. 10, č. 18, s. 13. 
Znojemský týden. 10.5.2010, roč. 10, č. 20, s. 13. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - zemědělská škola - vznik - historie 
 

1907)  SVOZIL, Jakub 
Truhláři měřili své síly. Znojemské družstvo skončilo čtvrté / Jakub Svozil, Filip Mařica. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 101 (30.4.2010), s. 16. 
Znojmo (Česko) - učňovské - školství - truhláři - soutěže - Truhlář Junior - úspěchy 
 

1908)  KŘIVÁNEK,  Miros lav  
Kluci z "Uhelné" se neztratí! Bodovali v soutěžích / Miroslav Křivánek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 103 (4.5.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - školství - učňovské školství - SOŠ technická a SOU, Uhelná ul. - studenti - soutěže - 
Truhlář Junior 2010 - Učeň instalatér 2010 - ZUWINS - úspěchy 
 

1909)  MOŠTĚK,  Mart in  
Odbory: novela ohrožuje zvláštní školy : znojemské školské odbory brání speciální školy / Martin Moštěk. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 110 (13.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - zvláštní školy - speciální školy - žáci - integrace - Ministerstvo školství - 
vyhlášky - speciální školství - rizika - likvidace 
 

1910)  HANZAL, L ibor  
Studentky z Přímětické na cestách / Libor Hanzal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 125 (31.5.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. - studenti - zahraniční - 
stáže - Německo 
 

1911)  HANZAL, L ibor  
Automechanici z Přímětické jsou opět nejlepší / Libor Hanzal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 127 (2.6.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - školství - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. - studenti - automechanici - celostátní - 
soutěže - Automobileum 2010 - úspěchy 
 

1912)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Holečková: učíme děti vnímat okolí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 130 (5.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - pedagogika - metodika - občanská - sdružení - Montessori Znojmo - členové 
- Holečková, Alexandra - rozhovory 
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1913)  SAMEK,  Bohumi l  
Profesor Jakub Trnka: 1903-1965-2010 / Bohumil Samek. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 22 (24.5.2010), s. 4. 

dtto: 
ČERNOŠEK, Lubomír. Dovětek ke vzpomínkám na prof. Jakuba Trnku. Znojemský týden. 31.5.2010, roč. 
10, č. 23, s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - gymnázia - osobnosti - profesoři - historikové - Trnka, Jakub - biografie 
 

1914)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Školy: 60 milionů na zateplení / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 149 (28.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - základní školy - mateřské školy - ZŠ Pražská - ZŠ JUDr. Josefa Mareše - 
MŠ Dělnická - MŠ nám. Armády - MŠ Pražská - MŠ Holandská - budovy - opravy - zateplení 
 

1915)  ŠTĚPNIČKA,  František 
Studenti z pajdáku sehráli historickou hru / František Štěpnička. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 149 (28.6.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - Gymnázium a Střední odborná školapedagogická ve Znojmě - 
školní rok - zakončení - koncerty - divadelní hry - Lyceum Strzegom - společné - vystoupení 
 

1916)  SMOLA,  Danie l  
Magisterské studium: od září v angličtině : znojemská soukromá vysoká škola ekonomická uzavřela pátý 
rok své historie promocí nových bakalářů / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 151 (30.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - 5. výročí - bakaláři - 
promoce - magisterské studium - angličtina - zavedení 
 

1917)  ČTK 
Znojmo za 60 milionů zateplí dvě školy a čtyři školky / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 155 (7.7.2010), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - školství - základní školy - mateřské školy - ZŠ Pražská - ZŠ JUDr. Josefa Mareše - 
MŠ Dělnická - MŠ nám. Armády - MŠ Pražská - MŠ Holandská - budovy - opravy - zateplení 
 

1918)  SMOLA,  Danie l  
Nejlépe se odreaguji ve vysokoškolském klubu / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 154 (3.7.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - školství - soukromé - školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - osobnosti - prorektoři 
- Štohl, Pavel - rozhovory 
 

1919)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
První Montessori ve Znojmě / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 24 (15.6.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - školství - pedagogika - metodika - občanská - sdružení - Montessori Znojmo 
 

1920)  PAK 
Kateřina Kasanová: Mně by stačil jen měsíc prázdnin / pak. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 25 
(22.6.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - školství - osobnosti - učitelky - političky - Kasanová, Kateřina - rozhovory 
 

1921)  BE 
Školy a školky se budou zateplovat / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - základní školy - mateřské školy - ZŠ Pražská - ZŠ JUDr. Josefa Mareše - 
MŠ Dělnická - MŠ nám. Armády - MŠ Pražská - MŠ Holandská - budovy - opravy - zateplení 
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1922)  EISENBRUK,  Jiř í  
Pátý akademický rok byl zakončen slavnostní promocí / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20,     
č. 27 (7.7.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - akademický rok - 
slavnostní - zakončení - promoce 
 

1923)  BE 
Nových bakalářů je 110 / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 10, č. 29 (12.7.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - absolventi - bakaláři - 
promoce 
 

1924)  SMOLA,  Danie l  
Ve funkci rektora mi dochází síly / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 198 (26.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - osobnosti - rektoři - 
Foret, Miroslav - rozhovory 
 

1925)  SMOLA,  Danie l  
Chceme se vyhnout stereotypům : druhým rektorem znojemské SVŠE se už ve středu stane profesor 
Kamil Fuchs / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 201 
(30.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - osobnosti - 
profesoři - rektoři - Fuchs, Kamil 
 

1926)  MM 
Znojemským školám mírně ubylo prvňáků / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 205 (3.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - žáci - prvňáčci - úbytek 
 

1927)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Ředitelé škol jsou pod dohledem / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 217 (17.9.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - základní školy - mateřské školy - hospodaření - kontroly - Městský úřad 
Znojmo 
 

1928)  JM 
SVŠE má nového rektora / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 1. 

dtto: 
EIS. Foret předá žezlo Fuchsovi. Znojemsko. 31.8.2010, roč. 20, č. 35, s. 5. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - osobnosti - rektoři - 
změny - Foret, Miroslav - Fuchs, Kamil 
 

1929)  EIS 
Přibývá studentů / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 35 (31.8.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - studenti - nárůst 
 

1930)  TREK 
Jedinou loď na zahradě mají ve školce na Armádě / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 36 (7.9.2010), 
s. 4. Znojmo - školství - mateřské - školy - školky - nám. Armády - zahrady - rekonstrukce - dokončení 
 

1931)  HANZAL, L ibor  
Studenti z Přímětické opět v Kajaani / Libor Hanzal. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 244 (20.10.2010), s. 12. 
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Znojmo (Česko) - učňovské - školství - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. - programy - Leonardo da 
Vinci - studenti - stáže - Finsko 
 

1932)  HANZAL, L ibor  
Projektový den v ulicích Znojma / Libor Hanzal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 250 (27.10.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. - studenti - aktivity - 
projektové dny 
 

1933)  KOUDELA,  Frant išek 
Sommelieři na tuzemském mistrovství / František Koudela. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 254 (2.11.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. - soutěže - Trophée 
Bohemia sekt - studenti - sommeliéři - účast 
 

1934)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Kvůli počtu dětí skončí první škola : poslední tři roky fungování má před sebou znojemská soukromá 
střední škola Garance / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 256 (4.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - Střední škola Garance - činnost - ukončení 
 

1935)  KLOBASOVÁ,  Petra  
SVŠE oslavila pět let své existence / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 258 (6.11.2010), s. 3, 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - 5. výročí - 
založení 
 

1936)  EISENBRUK,  Jiř í  
Vše o víně na Znojemsku / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č.43 (26.10.2010), s. 2. 
Znojmo (Česko) - školství - vzdělávání - projekty - Znojemské vinařské lyceum - založení - skripta - 
vydání 
 

1937)  BE 
Počítačová hnízda se staví už i na druhém stupni / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 45 (1.11.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - školství - základní - školy - počítačové - učebny - výstavba - ZŠ JUDr. Josefa Mareše 
 

1938)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Obchod je tématem studentského Ekofóra / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 272 (24.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - Obchodní akademie a Jazyková škola - studentské - 
konference - Ekonomické fórum 2010 
 

1939)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Wellness dárek pro rodiče zabral / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 275 (27.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - učňovské - školství - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. - učni - mezinárodní - 
soutěže - Moderní Evropa - aranžování - Kubušková, Jitka - 1. místo 
 

1940)  EIS 
Znojmo v první polovině / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 44 (2.11.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Vysoká škola ekonomická Praha - socioekonomické - studie - 
zpracování 
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1941)  ROBERT 
Robert Křesťan s Druhou trávou vystoupil v Harvartu. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 281(4.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - vysokoškolské kluby - 
Harvart, vysokoškolský klub (Znojmo, Česko) - aktivity - besedy - koncerty 
 

1942)  REKTOR 
Rektor prof. Kamil Fuchs: SVŠE se profiluje jako škola kvalitní. -- In: Akademické listy. -- Roč. 2, č. 5 
(2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - osobnosti - 
profesoři - rektoři - Fuchs, Kamil - rozhovory 
 

1943)  JM 
Studenti na fóru představili svoji firmu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 50 (6.12.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - Obchodní akademie a Jazyková škola - studentské - 
konference - Ekonomické fórum 2010 
 
 
 

Zájmová č innost : 
 
 

1944)  BE 
Valena: Betlémy už není ani kam vystavovat / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 2 (4.1.2010), s. 7. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - sběratelství - betlémy - osobnosti - sběratelé - Valena, Antonín - 
výstavy - rozhovory 
 

1945)  TREK 
Ať už mě přečtete, nebo ne, pošlete mě dál, třeba to se mnou zkusí někdo další / trek. -- In: Znojemsko. 
-- Roč. 20, č. 3 (19.1.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - studenti - střední - školy - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. - 
studentská - periodika - Tahák z Přímky 
 

1946)  JM 
Na noviny a dopisy se dávala němá razítka / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 6 (1.2.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - filatelie - historická - razítka - osobnosti - filatelisté - Regula, Jan 
- Klub mladých filatelistů F. Horniaka 
 

1947)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Dělo mi v obýváku překáželo / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 56 (8.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - sběratelství - sběratelé - tradiční - setkání - hotel Dukla 
 

1948)  SMOLA,  Danie l  
Majitel muzea chystá pro návštěvníky raritní aerovku / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 8, č. 8 (26.2.2010), s. 2. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Lahůdky sběratele: šestiválec i silniční štika. Mladá fronta dnes. 12.3.2010, roč. 21,   
č. 60, s. 3, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - historická vozidla - osobnosti - sběratelé - automobily - Drozd, Jan 
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1949)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Na kurzech filcování vám povede ruku vlna / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 12 
(23.3.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - filcování - plstění - kurzy - osobnosti - Frindová, Markéta 
 

1950)  MRVA,  V last imi l  
Jak chytnout příležitost za pačesy v pravou chvíli : Marcela Mariašová o tom, že na startovní čáře je 
třeba pomoci i talentovaným / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 12 (23.3.2010), s. 9. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - modeling - modelingové - agentury - osobnosti - Mariašová, Marcela 
- modelky - hledání 
 

1951)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Radauscher: Koníčkem jsou výstřižky z novin / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 87 (14.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - sběratelství - novinové - články - osobnosti - sběratelé - 
Radauscher, Miroslav 
 

1952)  SMOLA,  Danie l  
Královna i královnička / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 96 (24.4.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - šachy - turnaje - festivaly - Znojemská královna - 24. ročník - 
Znojemská královnička 
 

1953)  SPA 
Na táborech jsou ještě volná místa / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 104 (5.5.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - Dům dětí a mládeže Znojmo - děti - prázdniny - tábory - nabídka 
 

1954)  SMOLA,  Danie l  
Švec: Vzácný pohled je z roku 1890 / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 120 (25.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - sběratelství - pohlednice - sbírky - publikace - Pozdrav ze Znojma - 
sběratelé - Švec, Bohumil 
 

1955)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Dům dětí a mládeže pořádal Květinový den s Národním parkem / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 126 (1.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - děti - akce - Květinový den - Dům dětí a mládeže Znojmo - Správa 
Národního parku Podyjí - spolupráce 
 

1956)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Drak z Krakova je ze Znojma / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 136 (12.6.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - ZŠ JUDr. Josefa Mareše - výtvarné kroužky - děti - malování - 
úspěchy 
 

1957)  SMOLA,  Danie l  
V Muzeu motorismu už stojí totálně zrenovovaná AERO 1000 / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 23 (11.6.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - historická vozidla - veteráni - Aero 1000 - osobnosti - sběratelé - 
automobily - Drozd, Jan - Muzeum motorismu Znojmo - vystavení 
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1958)  JM 
Letní kouzlení s jehlou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 10, č. 33 (9.8.2010), s. 8. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Z kousků látek vytvářejí výtvarná díla. Znojemsko. 10.8.2010, roč. 20, č. 32, s. 4. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - patchwork - šití - výrobky - vernisáže - Dům porozumění - Slepičí 
trh - Městská knihovna Znojmo 
 

1959)  LIW 
Ve Znojmě chtějí zpoplatnit videoterminály / liw. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 204 (2.9.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - gamblerství - herny - výherní automaty - videoterminály - omezení - 
zpoplatnění - vyhlášky 
 

1960)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Stanislav Dušek získal krajské ocenění / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 252 (30.10.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - filatelie - Klub mladých filatelistů F. Horniaka - osobnosti - vedoucí 
- Dušek, Stanislav - krajská - ocenění 
 

1961)  BE 
Stanislav Dušek: Filatelie není pro současné mladé in / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 45 (1.11.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - filatelie - osobnosti - filatelisté - Dušek, Stanislav - rozhovory 
 

1962)  SPA 
Znojemský dům dětí a mládeže hledá novou tvář / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 293 (18.12.2010), s. 3. 

dtto: 
KLOBASOVÁ, Petra. DDM Šumná přechází pod Znojmo. rozhodli o tom definitivně krajští zastupitelé. 
Rovnost-Znojemský deník. 21.12.2010, roč. 21, č. 295, s. 3. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - Dům dětí a mládeže Znojmo - Dům dětí a mládeže Šumná - sloučení - 
názvy - aktivity 
 

1963)  BE 
Benešová: Panenky dostávám pod stromeček i dnes / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 50 (6.12.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - sběratelství - panenky - osobnosti - sběratelky - Benešová, Alena - 
rozhovory 
 

1964)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Iveta Fabešová: Bát se Pohlreicha? Ani náhodou! / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 51 
(21.12.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - vaření - osobnosti - kuchařky - Fabešová, Iveta - publikace - vydání 
 
 
 

Sport: 
 
 

1965)  ANDRLE,  Mart in  
Nový kapitán florbalistů? Martin Peš : hráči TJ VHS Znojmo mají nového kapitána / Martin Andrle. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 6 (8.1.2010), s. 20. 
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dtto: 
ANDRLE, Martin. Musíme získat zpět to, co jsme dokázali ztratit. Rovnost-Znojemský deník. 8.1.2010, 
roč. 21, č. 6, s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - florbal - TJ VHS Znojmo - kapitáni - změny - Peš, Martin - rozhovory 
 

1966)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Stavba bikeparku: zatím v nedohlednu : o vybudování bikeparku se ve Znojmě mluví už roky / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 9 (12.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - sportoviště - bikeparky - vybudování - přerušení 
 

1967)  HLADÍKOVÁ,  Kateř ina  
V mém věku je úspěchem dokončený závod : znojemská vyznavačka plavání, cyklistiky a triatlonu Petra 
Fuxová je stále aktivní závodnicí / Kateřina Hladíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 12 (15.1.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - triatlon - osobnosti - veteráni (sport) - sportovkyně - Fuxová, Petra - 
rozhovory 
 

1968)  SMOLA,  Danie l  
Klub Taekwon-Do uspořádal seminář / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 18 (22.1.2010), s. 24. 
Znojmo (Česko) - sport - bojová umění - Taekwon-Do - mezinárodní - semináře - Taekwon-Do I. T. F. So-
San Znojmo - uspořádání 
 

1969)  ZUR 
Ve Znojmě se bude šermovat po italsku / zur. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21,  
č. 23 (28.1.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - italský - šerm - kurzy - pozvánky 
 

1970)  ANDRLE,  Mart in  
Láká mě maraton po Velké čínské zdi : znojemský běžec Martin Vajčner má za sebou několik 
půlmaratonových běhů / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 24 (29.1.2010), s. 24. 
Znojmo (Česko) - sport - běh - osobnosti - běžci - Vajčner, Martin - rozhovory 
 

1971)  MOŠTĚK,  Mart in  
Lars: Šermíř je prokletý mečem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 26 (1.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - italský - šerm - kurzy - osobnosti - šermíři - Štěpán, Milan 
 

1972)  BLAHA,  Jan 
Každý člověk je osobnost, aneb portréty zajímavých Znojmáků : upoután na vozíku rozdává životní elán: 
Jan Matoušek / Jan Blaha. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 1 (14.1.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - sledge hokej - osobnosti - sledge hokejisté - Matoušek, Jan - biografie 
 

1973)  HLADÍKOVÁ,  Kateř ina  
Orli vyhráli podruhé. Chybí jeden krok : znojemští hokejisté vedou v osmifinálové sérii s Benátkami nad 
Jizerou 2:0 / Kateřina Hladíková, Jaroslav Kára. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 38 (15.2.2010), s. 18. 

dtto: 
HLADÍKOVÁ, Kateřina. Jsme jen malý krůček od play off. Rovnost-Znojemský deník. 15.2.2010, roč. 21, 
č. 38, s. 20. 
HLADÍKOVÁ, Kateřina. Znojmo nakročilo do play off výhrou : hokejoví Orli zvítězili v prvním osmifinále 
play off první ligy nad Benátkami nad Jizerou 4:3 v prodloužení. Rovnost-Znojemský deník. 13.2.2010, 
roč. 21, č. 37, s. 21. 
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Znojmo (Česko) - sport - hokej - Orli Znojmo - play off - osmifinále - výhry 
 

1974)  ANDRLE,  Mart in  
Orli netrpělivě čekají na soupeře : znojemští hokejisté se dostali do čtvrtfinále play off první hokejové 
ligy / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 41 (18.2.2010), 
s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Orli Znojmo - 1. liga - play off - čtvrtfinále - postup 
 

1975)  ANDRLE,  Mart in  
Korfbalisté si pojistili účast v play off : Modří sloni mají jistotu účasti v play off / Martin Andrle. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN1802-0933. -- Roč. 21, č. 46 (24.2.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - korfbal - Modří sloni - play off - účast 
 

1976)  ŠTEFANIK,  Jaros lav  
Petr Pátý zůstává v našich srdcích / Jaroslav Štefanik. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 8 (15.2.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - sport - mořeplavba - osobnosti - mořeplavci - Pátý, Jan - Pátý, Petr - vzpomínky 
 

1977)  NEUWIRT,  Karel  
Za Ing. Pavlem Trnkou / Karel Neuwirt. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 7 (16.2.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - sport - osobnosti - sportovci - trenéři - Trnka, Pavel - úmrtí 
 

1978)  ANDRLE,  Mart in  
Rozjela se jarní část bowlingové ligy : první část letošní amatérské bowlingové ligy odstartovala / Martin 
Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 52 (3.2.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - bowling - soutěže - Česká amatérská bowlingová liga - zahájení 
 

1979)  SMOLA,  Danie l  
Orli Znojmo ostudu v první lize neudělali : z postu vydavatele a novináře regionálních novin přešel před 
třemi měsíci Jaroslav Šufajzl na místo manažera znojemského hokejového klubu / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 54 (5.3.2010), s. 28. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Orli Znojmo - 1. liga - sezona - zhodnocení - osobnosti - manažeři - 
Šufajzl, Jaroslav - rozhovory 
 

1980)  VSM 
Pořád bruslí : znojemské kluziště stále slouží / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 59 (11.3.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - bruslení - venkovní - kluziště - provoz 
 

1981)  ANDRLE,  Mart in  
Od pátku budu plavat s ploutvemi : plavec Michal Rubáček získal na Zimním Mistrovství České republiky 
v plavání dva mistrovské tituly a stal se nejlepším plavcem loňského roku / Martin Andrle. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 65 (18.3.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - úspěchy - medaile - Zimní 
Mistrovství ČR - ocenění - Nejlepší plavec 2009 - rozhovory 
 

1982)  ŠULA,  Jaros lav  
Marek Polach jel jako parník / Jaroslav Šula. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 65 (18.3.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Polach, Marek - Zimní Mistrovství ČR v plavání – 
úspěchy 
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1983)  ANDRLE,  Mart in  
Zaplaval jsem dva svěťáky v jeden den : plavec Michal Rubáček pokořil dva světové rekordy / Martin 
Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 71 (25.3.2010), s. 20. 

dtto: 
ALUŠ. Světový Rubáček. Znojemsko. 23.3.2010, roč. 20, č. 12, s. 1. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - světové - rekordy - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - rozhovory 
 

1984)  STREICHSBIEROVÁ,  Eva  
Situace ve Znojmě je nezdravá, říká odcházející trenér Neliba / Eva Streichsbierová. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 73 (27.3.2010), s. 6, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Orli Znojmo - osobnosti - trenéři - Neliba, Jan - Soudek, Karel - 
výměna 
 

1985)  ANDRLE,  Mart in  
Generálka na MS: taekwondisté obstáli : znojemští vyznavači korejského bojového umění se připravují 
na světový šampionát / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 77 (1.4.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - taekwon-do - Taekwon-Do I. T. F. So-San Znojmo - Mistrovství světa - 
příprava 
 

1986)  CHAF 
Taekwondisté v Norsku nejúspěšnější / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 13 (22.3.2010), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - taekwondo - Taekwon-Do I. T. F. - turnaje - Norsko - úspěšnost 
 

1987)  DUCHOŇ, L ibor  
Martin Míček: přijďte si 10. a 17. dubna do Kuchařovic vyzkoušet ovládnout vítr! / Libor Duchoň. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 12 (23.3.2010), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - kiteboarding - osobnosti - Míček, Martin - rozhovory 
 

1988)  BASTL,  Ladis lav  
Českým bazénům kraluje plavec Michal Rubáček / Ladislav Bastl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 12 
(23.3.2010), s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - rozhovory 
 

1989)  DUCHOŇ, L ibor  
Květoš Svoboda: Znojmák jsem a budu jím pořád / Libor Duchoň. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 12 
(23.3.2010), s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - rozhovory 
 

1990)  ANDRLE,  Mart in  
Orli vlétli do přípravy bez Soudka : dvacítka hokejistů prvoligového Znojma se včera sešla na prvním 
tréninku před nadcházející sezonou / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 86 (13.4.2010), s. 23. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Znojemští Orli - předsezonní - příprava - zahájení 
 

1991)  ANDRLE,  Mart in  
Antoš vylepšil své maximum : znojemský biker Jan Antoš dokázal v Polsku v solném dole zajet pátý 
nejrychlejší čas / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 88 
(15.4.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - fourcross - osobnosti - bikeři - Antoš, Jan - závody – úspěchy 
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1992)  ANDRLE,  Mart in  
Dotace: sportovci jsou spokojeni : radní schválili menším sportovním klubům dotace ve výši jednoho 
milionu korun / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 94 
(22.4.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - sportovní - kluby - hospodaření - dotace - schválení - Rada města Znojma 
 

1993)  STLBA 
Životní mat Otakara Konvaliny / stlba. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 14 (6.4.2010), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - šachy - osobnosti - šachisté - Konvalina, Otakar - úmrtí 
 

1994)  ANDRLE,  Mart in  
Cvičili jsme i na dřevěné kladině : trenérka znojemských gymnastů a gymnastek Ivana Hýbnerová byla 
oceněna Českým olympijským výborem / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 105 (6.5.2010), s. 19. 
Znojmo (Česko) - sport - gymnastika - osobnosti - trenérky - Hýbnerová, Ivana - ocenění - Český 
olympijský výbor 
 

1995)  ANDRLE,  Mart in  
Stolní tenisté slaví postup : hráči TTC Znojmo dokázali naplnit předsezonní cíle a přes MS Brno 
postoupit do druhé ligy / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 108 (11.5.2010), s. 24. 
Znojmo (Česko) - sport - stolní tenis - TTC Znojmo - 2. liga - postup 
 

1996)  ANDRLE,  Mart in  
Chlouba lukostřelců: titul mistra : lukostřelecký klub LK Znojmo má za sebou jedno z nejlepších období v 
historii klubu / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21 
(13.5.2010), č. 111, s. 28. 
Znojmo (Česko) - sport - lukostřelba - kluby - LK Znojmo - Mistrovství ČR - úspěchy 
 

1997)  STLBA 
Práci trenérky Ivany Hýbnerové ocenil ČOV / stlba. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 16 (20.4.2010),       
s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - gymnastika - osobnosti - trenérky - Hýbnerová, Ivana - ocenění - Český 
olympijský výbor 
 

1998)  KRUTIL,  Rob in  
Znojmo slaví, ve 2. lize se chce usídlit natrvalo : ještě ani nevkročili na trávník a už měli vyhráno / Robin 
Krutil. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 125 (31.5.2010), s. 6, Sport. 

dtto: 
ANDRLE, Martin - PŘIBYLOVÁ, Jitka. Slováci vystříleli 1. SC tři body. Rovnost-Znojemský deník. 
31.5.2010, roč. 21, č. 125, s. 20. 
ANDRLE, Martin. Fotbalové Znojmo slaví postup. Rovnost-Znojemský deník. 31.5.2010, roč. 21, č. 125,  
s. 24. 
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. - moravskoslezská fotbalová liga - MSFL - 2. liga - 
postup 
 

1999)  AND 
Cyklistická Velká cena města Znojma startuje už v neděli / and. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 124 (29.5.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - horská kola - Velká cena města Znojma - 16. ročník - Cyklo Klub 
Kučera Znojmo 
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2000)  ANDRLE,  Mart in  
Znojmo musí vylepšit kádr i stadion : jihomoravský klub postoupil do druhé fotbalové ligy / Martin 
Andrle, Jiří Ševčík. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 127 (2.6.2010), 
s. 24. 
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - postup - 2. liga - udržení - plány 
 

2001)  ANDRLE,  Mart in  
Druholigová sláva? Odnesla to zrcátka u auta / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 135 (11.6.2010), s. 24. 
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. - 2. liga - postup - osobnosti - trenéři - Sobota, 
Michal - rozhovory 
 

2002)  PŘIBYLOVÁ,  Jitka  
Taekwon-Do: III. Znojmo open / Jitka Přibylová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 137 (14.6.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - bojová umění - taekwon-do - mezinárodní - turnaje - Znojmo open 2010 -        
3. ročník - Taekwon-Do I. T. F. So-San 
 

2003)  SMOLA,  Danie l  
Trénink florbalistů? Dokonce i v písku : znojemští florbalisté mají za sebou polovinu fyzické části letní 
přípravy, která je v letošním roce značně pestrá / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 146 (26.6.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - florbal - florbalisté - letní příprava 
 

2004)  ANDRLE,  Mart in  
Gymnasté si vycvičili tři tituly / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 146 (26.6.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - gymnastika - Mistrovství ČR - Kostik, Jiří - Duda, Michal - Bix, David - Černý, 
František - Ďásek, Martin - tituly 
 

2005)  ANDRLE,  Mart in  
Dálkové plavání? Je to pro mě skvělá změna / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 150 (29.6.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - dálkové plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - rozhovory 
 

2006)  ANDRLE,  Mart in  
Orli si odpočinou. Jedou na dovolenou : znojemským hokejistům skončila první část letní přípravy / 
Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 151 (30.6.2010),       
s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Znojemští Orli - letní příprava 
 

2007)  SEIDL,  Jiř í  
Svoboda už prohání vytrvalce / Jiří Seidl. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 
155 (7.7.2010), s. 6, Jižní Morava. 
Znojmo - sport - plavání - dálkové plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - úspěchy 
 

2008)  EIS 
Skatepark čekají změny / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 24 (15.6.2010), s. 11. 

dtto: 
ŠIP. Skatepark na Sokolské projde proměnou. Znojemské listy. 17.6.2010, roč. 19, č. 12, s. 2. 
Znojmo (Česko) - sport - skateboarding - skateparky - Sokolská ul. - inovace - projekty 
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2009)  ANDRLE,  Mart in  
Fotbalisté testovali formu s rumunskými celky : hráči 1. SC Znojmo mají za sebou týdenní soustředění    
v rakouském Kaprunu / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 160 (13.6.2010), s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalisté - 1.SC Znojmo, s.r.o. - letní příprava 
 

2010)  ANDRLE,  Mart in  
Mladí florbalisté mají bronz / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 160 (13.6.2010), s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - florbal - TJ VHS Znojmo - junioři - Chance Prague Games - 7. ročník - úspěchy 
 

2011)  ANDRLE,  Mart in  
Ani antibiotika Rubáčka neskolila : v pražském Podolí se uskutečnilo mistrovství České republiky / 
Martin Andrle, Jaroslav Šula. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 161 
(14.7.2010), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - Mistrovství ČR - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - úspěchy 
 

2012)  ANDRLE,  Mart in  
Cvičit jsem začal z prostého důvodu. Byl jsem kost a kůže : znojemský kulturista Jan Stáňa má za sebou 
dvě vrcholné akce / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,     
č. 163 (16.7.2010), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - kulturistika - osobnosti - kulturisté - Stáňa, Jan - úspěchy - rozhovory 
 

2013)  SMOLA,  Danie l  
Bezdomovec jede do Brazílie reprezentovat ve fotbale / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 167 (21.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - mezinárodní - turnaje - Homeless World Cup - Brazílie - bezdomovci - 
Řehák, Tomáš - účast 
 

2014)  ANDRLE,  Mart in  
Taekwon-do získalo osm medailí / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 167 (21.7.2010), s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - taekwon-do - světové - šampionáty - Korea - úspěchy - medaile 
 

2015)  TREK 
Vampýři lákají na Ozzyho Osbourna / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 26 (29.6.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - sport - motocyklismus - motocykly - kluby - motocyklový klub Vampires - Vampires - 
srazy - programy 
 

2016)  BASTL,  Ladis lav  
Příklad píle a obětavosti / Ladislav Bastl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 28 (13.7.2010), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - atletika - osobnosti - pamětníci - Dvořák, Josef - rozhovory 
 

2017)  CHAF 
Michal Kaššai: Místo Košic či Slovanu jsem skončil ve Znojmě, ale nelituji toho / chaf. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 30 (19.7.2010), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - osobnosti - fotbalisté - Kaššai, Michal - rozhovory 
 

2018)  ANDRLE,  Mart in  
Rubáček zlomil světový rekord / Martin Andrle, Jaroslav Šula. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 180 (5.8.2010), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - světové - rekordy 
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2019)  CHAF 
Zbyšek Kaššai začínal velký fotbal s Drulákem a Stejskalem a končil s Daňkem a Halkócim / chaf. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemskýregion. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 31 (26.7.2010), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - osobnosti - fotbalisté - lékaři - politici - Kaššai, Zbyšek - rozhovory 
 

2020)  MEITNER,  Zdeněk 
Znojemští mladíci v přípravě válí. "Dobře pracují," říká kouč : parta mladíčků s několika zkušenými hráči 
/ Zdeněk Meitner. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 190 (17.8.2010), s. 5, 
Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Orli Znojmo - sestava - letní příprava 
 

2021)  VSM 
Znojemští cyklisté pořádají v pátek netradiční noční vyjížďku / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 192 (19.8.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - Cyklo Klub Kučera Znojmo - dopravní policie - akce - noční - 
vyjížďky 
 

2022)  PŘIBYLOVÁ,  Jitka  
Loňský úspěch nezopakujeme : předseda oddílu a trenér znojemských stolních tenistů Jiří Chalupník si 
je po loňském veleúspěšném roce jist / Jitka Přibylová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 192 (19.8.2010), s. 18. 
Znojmo (Česko) - sport - stolní tenis - osobnosti - trenéři - Chalupník, Jiří - rozhovory 
 

2023)  ŠEVČÍK,  Jiř í  
Orli uzavřeli kádr. Vsadili na mládí / Jiří Ševčík. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 196 (24.8.2010), s. 19. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Orli Znojmo - 1. liga - sezona - zahájení - sestava - omlazení 
 

2024)  JŠ 
Michal Rubáček je Mistrem Evropy / jš. -- In: Znojemský týden : Noviny proznojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 32 (2.8.2010), s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - Mistrovství Evropy - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal 
 

2025)  DAK 
Cyklista Roman Meidl tragicky zahynul. Srazil se s autem / dak. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 8, č. 31 (6.8.2010), s. 3. 

dtto: 
JM. Při srážce zemřel Roman Meidl. Znojemský týden. 9.8.2010, roč. 10, č. 33, s. 2. 
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - osobnosti - cyklisté - Meidl, Roman - tragická - úmrtí 
 

2026)  CHAF 
Cyklisté si připomněli Romana Meidla vyjížďkou / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 33 (9.8.2010), s. 14. 

dtto: 
STLBA. Odešel poctivý sportovec a kamarád. Znojemsko. 10.8.2010, roč. 20, č. 32, s. 16. 
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - osobnosti - cyklisté - Meidl, Roman - úmrtí - památky - uctění - 
Cyklo Klub Kučera Znojmo 
 

2027)  ANDRLE,  Mart in  
Plavat v metrových vlnách je neskutečná dřina / Martin Andrle. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 8, č. 32 (13.8.2010), s. 8. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - evropské - šampionáty - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - 
rozhovory 
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2028)  ANDRLE,  Mart in  
Na jih Moravy se slétají bývalí Orli : znojemský hokejový stadion bude v sobotu hostit hokejovou 
exhibici hráčů, jež v minulosti oblékali orlí dres / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 200 (28.8.2010), s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - znojemští - extraligoví - hráči - exhibiční - utkání 
 

2029)  AND 
Orli vyhráli skupinu Tipsport Cupu a jsou v semifinále / and. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 200 (28.8.2010), s. 17. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - turnaje - Tipsport Hockey Cup - Znojemští Orli - semifinále 
 

2030)  BÍLEK,  Jaros lav  
Orli jdou po nájezdech do finále : znojemští hokejisté zvládli semifinále Tipsport Cupu proti Mladé 
Boleslavi / Jaroslav Bílek, Jiří Ševčík. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 203 (1.9.2010), s. 24. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Tipsport Cup - finále - Znojemští Orli - postup 
 

2031)  ANDRLE,  Mart in  
Korfbal: první zápas a dva měsíce volna : znojemští korfbalisté se pomalu chystají na start soutěže / 
Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 210 (9.9.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - korfbal - Modří sloni - extraliga - zahájení 
 

2032)  STLBA 
Vytrvalec Bobek se stal kutnohorským zlatokopem / stlba. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 34 
(24.8.2010), s. 12. 
Znojmo (Česko) - sport - atletika - osobnosti - sportovci - Bobek, Josef 
 

2033)  SPA 
Tři dětská hřiště dostala nové houpačky, nový je i skatepark / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 221(22.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - děti - dětská hřiště - Holandská ul. - Pražská ul. - ul. Na Rejdišti - 
rekonstrukce 
 

2034)  ANDRLE,  Mart in  
Orli sesadili Jihlavu z čela tabulky / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 230 (4.10.2010), s. 22. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Orli Znojmo - první liga - Znojmo-Jihlava - vítězství 
 

2035)  ANDRLE,  Mart in  
Orli vzlétli na třetí místo tabulky / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 236 (11.10.2010), s. 21. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - 1. liga - Orli Znojmo - utkání - vítězství 
 

2036)  RZ 
Mistrovství České republiky dračích lodí - stříbrní Draci Znojmo a zlatí znojemští dračí junioři / rz. -- 
In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 37 (14.9.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - sport - dračí lodě - Mistrovství ČR - úspěch - ocenění 
 

2037)  PŘIBYLOVÁ,  Jitka  
Americký fotbal: Znojmo Knights vyhráli ligu : tým znojemských jezdců - Znojmo Knights - přejel v 
sobotu své protivníky ve finále ligy A7 a stal se tak jejím letošním vítězem / Jitka Přibylová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 243 (19.10.2010), s. 20. 
Znojmo - sport - americký fotbal - Znojmo Knights - liga A7 - finále - vítězství 
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2038)  FOJTŮ,  Martina  
Rubáček nechal školy. Plavání teď dává všechno : téměř stoprocentní úspěšnost měl na Velké ceně 
Znojma domácí plavec Michal Rubáček / Martina Fojtů. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 254 (2.11.2010), s. 8, Jižní Morava. 

dtto: 
JAK. Rubáček triumfoval čtyřikrát, Fučík přidal rekord ve znaku. Rovnost-Znojemský deník. 2.11.2010, 
roč. 21, č. 254, s. 23. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - Velká cena Znojma - úspěchy - 
rozhovory 
 

2039)  ANDRLE,  Mart in  
Lámali jsme osobní rekordy : trenér znojemských plavců Jiří Kyněra si domácí plavecké závody 
pochvaloval / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 254 
(2.11.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - Velká cena města Znojma - zhodnocení - osobnosti - trenéři - Kyněra, 
Jiří - rozhovory 
 

2040)  ZDENĚK 
Zdeněk Leitner oslavil sedmdesátku. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 42 (11.10.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - osobnosti - fotbalisté - trenéři - Leitner, Zdeněk - 70. výročí - 
narození 
 

2041)  ANDRLE,  Mart in  
Přemýšlím jen o MS a Univerziádě : znojemský plavec Ondřej Čermák má za sebou období, ve kterém 
dokázal zazářit na několika závodech / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 268 (19.11.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Čermák, Ondřej - úspěchy - rozhovory 
 

2042)  BASTL,  Ladis lav  
Plavec Ondřej Čermák by rád startoval na olympijských hrách / Ladislav Bastl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
20, č. 43 (26.10.2010), s. 15. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Čermák, Ondřej - rozhovory 
 

2043)  ANDRLE,  Mart in  
Plavání a americký fotbal? Společného nemají nic : bývalého plavce Lumíra Kabelku okouzlil americký 
fotbal / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 272 
(24.11.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - americký fotbal - osobnosti - plavci - fotbalisté - Kabelka, Lumír - 
rozhovory 
 

2044)  ORLI  
Orli Znojmo - fotosoupiska - sezona 2010/2011. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 44 (2.11.2010), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - hokej - Orli Znojmo - fotosoupisky - 2010/2011 
 

2045)  MM 
Městské kluziště přivítá první návštěvníky již v neděli / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 278 (1.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - bruslení - venkovní - kluziště - provoz - zahájení 
 

2046)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Plavci na mistrovství: Rubáček skončil desátý : na mistrovství Evropy v plavání obsadil znojemský plavec 
Michal Rubáček desáté místo v závodu na padesát metrů motýlek / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 280 (3.12.2010), s. 20. 
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Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal -Mistrovství Evropy – umístění 
 

2047)  KAŠPAR,  Lukáš 
Když připlují žraloci, ani nejdu z vody / Lukáš Kašpar. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 287 (11.12.2010), s. 12-15, Víkend. 
Znojmo (Česko) - sport - jachting - osobnosti - jachtaři - mořeplavci - cestovatelé - Krautschneider, 
Rudolf, 1943- - rozhovory 
 

2048)  MOŠTĚK,  Mart in  
Starosta poděkoval boxerům / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 293 (18.12.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - sport - box - osobnosti - boxeři - Musil, Dominik - Kočka, Bohuslav - Mistrovství ČR - 
tituly 
 

2049)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Oddíl určil nejlepší plavce. Vyhrál Rubáček / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 302 (31.12.2010), s. 20. 
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - ankety - Nejlepší plavec 2010 - Rubáček, Michal 
 

2050)  STLBA 
Na motorkáře Beránka mávají i rakouští cestáři / stlba. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 48 (30.11.2010), 
s. 12. 
Znojmo (Česko) - sport - motorismus - osobnosti - motoristé - Beránek, Jaroslav, 1938- 
 

2051)  BASTL,  Ladis lav  
Kam až fotbalový osud zavane beka Jana Šilingera? / Ladislav Bastl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 52 
(28.12.2010), s. 14. 
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. - osobnosti - fotbalisté - Šilinger, Jan - přestupy - 
rozhovory 
 
 
 

Cestovn í  ruch: 
 
 

2052)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Zdolal skálu v Ománu a šel uvést Duška : znojemský podnikatel Bronislav Mikulášek přivedl do Znojma 
Jaroslava Duška / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 27 
(2.2.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - zážitková turistika - osobnosti - podnikatelé - Mikulášek, Bronislav - 
aktivity – rozhovory 
 

2053)  V 
V Praze začal Holiday World, vystavuje i Znojmo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 30 (5.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Praha - cestovní ruch - veletrhy - Holiday World 2010 - stánky - expozice 
 

2054)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka 
Informační bannery již slouží svému účelu / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 6 (1.2.2010), s. 13. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - informační - cedule - bannery - instalace - Horní náměstí 
 
 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 249 - 

2055)  JIS 
K rotundě po značkách / jis. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 37 
(13.2.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - památky - navigační systémy - ukazatele - zavedení 
 

2056)  VOJTEK,  Mi lan  
Turisty Znojmem povedou rozcestníky i symboly v dlažbě / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
2119. -- Roč. 20, č. 42 (19.2.2010), s. 11. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Chcete informaci? Zatočte klikou generátoru!. Znojemsko. 16.2.2010, roč. 20, č. 7,   
s. 4. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turisté - centrum - orientace - informační systémy - novinky 
 

2057)  ŠIP 
Správný směr ukáže i rotunda v chodníku / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 3 (11.2.2010), s. 1, 2. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - orientační - systémy - rozcestníky - instalace - dotace 
 

2058)  EIS 
Atraktivní Znojmo: 15. místo z 350! / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 8 (23.2.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - města - atraktivita - ankety - Travel in the Czech Republic - umístění 
 

2059)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Prohlídky Znojma: s měšťankou Kateřinou i historickým autem / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 75 (30.3.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - sezona - agentury - Regiontour - programy - novinky - 
průvodci 
 

2060)  SPA 
Město lze poznávat i z historického auta / spa. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, 
č. 13 (2.4.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - sezona - agentury - Regiontour - programy - novinky - 
historická - auta 
 

2061)  RED 
Turisté jsou v síni slávy / red. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - Klub českých turistů - Síň slávy české turistiky - uvedení - 
zakladatelé - Zobal, Karel 
 

2062)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojmem provede průvodce na kliku : nové označení památek, směrové rozcestníky, ale také zvukový 
průvodce na ruční kliku mají už od léta turistům usnadnit orientaci ve Znojmě / Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 182-0933. -- Roč. 21, č. 101 (30.4.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turisté - novinky - orientační systémy - rozcestníky - značky - zvukový 
průvodce 
 

2063)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Průvodce: Znojmo musí milovat každý z nás / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 110 (13.5.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - agentury - Remo Agency - nabídka - osobnosti - průvodci - David, Lukáš 
 

2064)  HANZAL, L ibor  
Studenti na Přímětické ve Znojmě vědí, jak vítat turisty / Libor Hanzal. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 114 (18.5.2010), s. 12. 
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Znojmo -(Česko)  cestovní ruch - turistické - možnosti - využití - studenti - SOU a SOŠ SČMSD, 
Znojmo, s. r. o. - projekty 
 

2065)  BE 
Navigovat se bude i za evropské miliony / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 19 (3.5.2010), s. 5. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turisté - novinky - orientační systémy - rozcestníky - značky – 
průvodce 
 

2066)  ŠIP 
Cyklostezek ve Znojmě v letošním roce opět přibude / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 11 
(3.6.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - cykloturistika - cyklostezky - vybudování - Znojmo-Dobšice 
 

2067)  MRVA,  V last imi l  
Pavel Kovařík: Uspořádat konferenci, nebo skládat vagon uhlí? Obojí jsem zkusil. Nelze srovnat! / 
Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 23 (8.6.2010), s. 5. 

dtto: 
RED. Kovařík: Konference ukázala zájem mladých lidí. Znojemský týden. 14.6.2010, roč. 10, č. 25, s. 5. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - přeshraniční - konference - Vítejte u nás - konání - inPuncto - pořádání 
- osobnosti - pořadatelé - Kovařík, Pavel - rozhovory 
 

2068)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Cykloprůvodce projíždí na elektrokole Znojmem a pomáhá turistům / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 167 (21.7.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - cykloprůvodce - elektrokola - Řiháček, Michal - turisté - 
mobilní - pomoc - informování 
 

2069)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Živé sochy: klaníme se všem lidem / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 186 (12.8.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistické - atrakce - živé sochy - osobnosti - Hrbáček, Pavel - 
Hrbáček, Tomáš 
 

2070)  MM 
Znojmo hledá provozovatele vláčku / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 204 (2.9.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - vláčky - vinobusy - provozovatelé - hledání - 
Městský úřad Znojmo 
 

2071)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Chodíme kolem domů, jejichž krásu nevidíme / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 35 
(31.8.2010), s. 9. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - agentury - Remo Agency - nabídka - osobnosti - průvodci - David, Lukáš 
 

2072)  MÍSTOSTAROSTA 
Místostarosta Balík dostal rakouské vyznamenání. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
8, č. 40 (8.10.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - Retz - cestovní ruch - přeshraniční - spolupráce - vyznamenání - udělení - Balík, Pavel 
 

2073)  MOŠTĚK,  Mart in  
Průvodce David: Pozveme Rakušany na klidný advent / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 256(4.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - Vídeň (Rakousko) - cestovní ruch - REMO-Agency - projekty - advent 
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2074)  KLOBASOVÁ,  Petra  
V historickém centru hrají moderní flašinety : ve Znojmě právě vzniká nový orientační systém za tři a 
půl milionu korun / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,    
č. 257 (5.11.2010), s. 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - centrum - informační systémy - navigační systémy - infopanely - 
projekty - instalace - dotace - Evropské fondy 
 

2075)  ŠIP 
Návštěvníky bude navádět nový orientační systém / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 22 
(4.11.2010), s. 1. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turisté - novinky - orientační systémy - rozcestníky - značky - 
průvodce 
 

2076)  TREK 
Lidé mohou šlapat po rotundě nebo točit klikou / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 47 (23.11.2010), 
s. 1, 3. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - informační systémy - rozcestníky - zvukové panely - inovace 
 

2077)  BE 
Nový orientační systém už funguje / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 50 (6.12.2010), s. 4. 
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turisté - novinky - orientační systémy - rozcestníky - značky - 
průvodce 
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ZNOJMO –  MÍSTNÍ  ČÁSTI  
 
 
 

Zno jmo –  Derf l i c e: 
 
 

2078)  TREK 
Kanály za čtyřicet milionů korun / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 1 (5.1.2010), s. 2. 
Znojmo-Derflice - Znojmo-Načeratice - vodní hospodářství - splašková - kanalizace - výstavba - dotace 
- Evropská unie 
 
 
 

Zno jmo –  Hrad iš tě: 
 
 

2079)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Vinař Vojtek: v logu máme kapku štěstí : Mojmír Vojtek s dcerou Šárkou vyrábí ve Znojmě-Hradišti víno 
v bývalém klášterním pivovaru / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 17 (21.1.2010), s. 4. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinařství Gutta Fortunae - vinaři - Vojtek, 
Mojmír - rozhovory 
 

2080)  SPA 
Stacionář sv. Daminána na Hradišti letos slaví patnáct let / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 106 (7.5.2010), s. 3. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - sociální péče - handicapovaní - Denní stacionář sv. Damiána -         
15. výročí - založení - oslavy 
 

2081)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Klienti začali chodit jako děti, teď jsou dospělí : Denní stacionář svatého Damiána na Hradišti nabízí 
postiženým lidem každodenní službu / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 108 (11.5.2010), s. 4. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - sociální péče - mentálně postižení občané - péče - Denní stacionář 
sv. Damiána - 15. výročí - činnost 
 

2082)  BE 
Stacionář slaví patnáctiny / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 21 (17.5.2010), s. 3. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - Hradiště sv. Hyppolita - sociální péče - stacionáře - Denní stacionář 
sv. Damiána - 15. výročí - založení 
 

2083)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Silnice na Hradišti včetně točny autobusu zůstanou i letos děravé / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 151 (30.6.2010), s. 3. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - doprava - silnice - točny - špatný stav - opravy - finance - 
nedostatek 
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2084)  MOŠTĚK,  Mart in  
Za Velké Moravy žilo na Hradišti asi tisíc lidí : archeologové pod vedením brněnského docenta Bohuslava 
Klímy se pustili do čtyřiadvacáté sezony výkopů na Hradišti / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 160 (13.6.2010), s. 4. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - výzkumy - osobnosti - archeologové - Klíma, 
Bohuslav - rozhovory 
 

2085)  DAK 
Hradiště osvětlí nové lampy za milion korun / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 180 (5.8.2010), s. 3. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - rozvoj - veřejná - osvětlení - rekonstrukce - stožáry - výměna 
 

2086)  MOŠTĚK,  Mart in  
Hradiště: dalších devadesát hrobů : třetí sezonu vykopávek na velkomoravském pohřebišti končí 
archeologové na Hradišti / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 189 (16.8.2010), s. 1. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - výzkumy - Velká Morava - 25. výročí - 
jubilejní - sezona - vykopávky - velkomoravské - pohřebiště 
 

2087)  ŠIP 
Na Hradišti mají nová světla / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 16 (12.8.2010), s. 1. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - rozvoj - veřejná - osvětlení - rekonstrukce - stožáry - výměna 
 

2088)  JM 
Vejce na Hradišti mělo 1200 let / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 35 (23.8.2010), s. 1, 4. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - výzkumy - nálezy - vejce 
 

2089)  EISENBRUK,  Jiř í  
Unikátní nález z Hradiště: Neporušené velkomoravské vajíčko / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
20, č. 34 (24.8.2010), s. 5. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - Velká Morava - archeologie - archeologické - nálezy - 
vajíčka 
 

2090)  JM 
Hradiště: Slované tu byli už od první poloviny 8. století / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 41 (4.10.2010), s. 5. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Muži žili do dvaačtyřiceti let, ženy o deset méně. Znojemsko. 5.10.2010, roč. 20,     
č. 40, s. 5. 
Znojmo-Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - 8. stol. - archeologie - archeologické - výzkumy - nálezy - 
Slované - výstavy - přednášky 
 
 
 

Zno jmo –  Kasárna: 
 
 

2091)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Ke zpomalení dopravy v Kasárnách nepomohl radar ani značky / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 3 (5.1.2010), s. 3. 
Znojmo-Kasárna (Znojmo, Česko) - doprava - rychlost - omezení - opatření - řidiči - nerespektování 
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2092)  EISENBRUK,  Jiř í  
Přes Kasárna autem, nebo raději koňmo? : kdy bude opravena kasárenská silnice ví snad jen ten nad námi 
/ Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 7 (16.2.2010), s. 1. 
Znojmo-Kasárna (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - vozovky - díry - opravy - oddalování - Ředitelství 
silnic a dálnic 
 

2093)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Kasárna: silnice se v létě dočká oprav / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 52 (3.2.2010), s. 3. 

dtto: 
ŠIMEČKOVÁ, Renáta. Kasárna: Silnice se dočká rekonstrukce do konce prázdnin. Znojemsko. 2.3.2010, 
roč. 20, č. 9, s. 2. 
Znojmo-Kasárna (Znojmo, Česko) - doprava - silnice - komplexní - rekonstrukce - Ředitelství silnic a 
dálnic - termíny 
 

2094)  JM 
Kasárna: Nejhorší silnice se rozpadá / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 10 (1.3.2010), s. 1, 2. 
Znojmo-Kasárna (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - silnice - špatné - stavy - Ředitelství silnic a dálnic 
- rekonstrukce - jednání 
 

2095)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Kasárna: ostudu silnic brzy opraví : katastrofální silnice v Kasárnách se změní k lepšímu / Dalibor Krutiš. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 96 (24.4.2010), s. 1. 
Znojmo-Kasárna (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - silnice - špatné - stavy - komplexní- rekonstrukce 
- Ředitelství silnic a dálnic 
 

2096)  JM 
Kaplička slaví stovku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 17 (19.4.2010), s. 13. 
Znojmo-Kasárna (Znojmo, Česko) - historické - památky - kapličky - opravy - průzkumy - přípravy 
 

2097)  JM 
Na průtah nastoupí silničáři už letos v květnu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 18 (26.4.2010), s. 3. 
Znojmo-Kasárna (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - silnice - špatné - stavy - komplexní - rekonstrukce 
- Ředitelství silnic a dálnic 
 

2098)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Kasárna: po nové silnici už zítra / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 148 (26.6.2010), s. 4. 
Znojmo-Kasárna (Znojmo, Česko) - doprava - silnice - rekonstrukce - zprovoznění 
 

2099)  JM 
V Kasárnách skončila objížďka / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 1. 
Znojmo-Kasárna (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - silnice - opravy - rekonstrukce - objížďky - 
ukončení 
 

2100)  SMO 
Krojované posvícení: Mramotice a Kasárna / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 206 (4.9.2010), s. 4. 
Znojmo-Kasárna (Znojmo, Česko) - Znojmo-Mramotice (Znojmo, Česko) - kultura - folklor - tradiční - 
krojované - posvícení 
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Zno jmo –  Oblekov ice: 
 
 

2101)  BE 
Mlynářka Horká: Vždycky jsem chtěla pracovat s obilím / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 8 (15.2.2010), s. 5. 
Znojmo-Oblekovice (Znojmo, Česko) - průmysl - řemesla - mlynářství - mlýny - osobnosti - mlynářky - 
Horká, Magdalena 
 

2102)  MOŠTĚK,  Mart in  
Elektrárna roste u Znojma načerno : ani na územní rozhodnutí nepočkal znojemský podnikatel, který 
staví fotovoltaiku v Oblekovicích / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 258 (6.11.2010), s. 1. 
Znojmo-Oblekovice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - fotovoltaické elektrárny - výstavba - nepovolené - 
stavby - Stavební úřad Znojmo - sankce 
 

2103)  SMOLA,  Danie l  
Na všechno jsme uspořili, úvěr jsme si nebrali / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 287 (11.12.2010), s. 4. 
Znojmo-Oblekovice (Znojmo, Česko) - průmysl - podnikání - truhlářství - osobnosti - truhláři - Herzig, 
Karel - rozhovory 
 

2104)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka,  1973-  
V Oblekovicích se rodil nový zemědělský zákon / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 48 (22.11.2010), s. 6. 
Znojmo-Oblekovice (Znojmo, Česko) - zemědělství - zemědělský zákon - Zemědělský výbor Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oblekovice - projednávání 
 

2105)  BASTL,  Ladis lav  
Sága rodu Samků / Ladislav Bastl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 48 (30.11.2010), s. 12. 
Znojmo-Oblekovice (Znojmo, Česko) - sport - fotbal - osobnosti - fotbalisté - rody - Samkovi 
 
 
 

Zno jmo –  Př ímět ice: 
 
 

2106)  VSM 
Přímětický útulek dostal pětitunový dar krmiva / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 5 (7.1.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - psi - kočky - útulky - Psí útulek 
Znojmo-Přímětice - krmivo - dary - Nadace na ochranu zvířat 
 

2107)  ŠEDÁ,  Aneta  
Průmyslové zóny na jižní Moravě: boom je pryč : areály s továrními halami, sklady i administrativními 
centry v posledních letech vyrostly po celé jižní Moravě / Aneta Šedá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 29 (4.2.2010), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - investiční - výstavba - průmyslové 
zóny - Crystal park Přímětice 
 

2108)  JM 
Přímětický útulek pro psy hlásí stále obsazeno / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 6 (1.2.2010), s. 5. 
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Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - psi - kočky - útulky - Psí útulek 
Znojmo-Přímětice - kapacity - naplnění 
 

2109)  SMOLA,  Vojtěch  
Vyhodit pračku bude snazší / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21,  
č. 47 (25.2.2010), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - odpady - kontejnery - sběrný dvůr - vybudování 
- A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. - dotace 
 

2110)  BARTOŠÍKOVÁ,  Tereza 
Kněz z Přímětic, který jako první zkrotil blesk : Prokop Diviš byl teolog, ale i vynálezce / Tereza 
Bartošíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 74 (29.3.2010), s. 4. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - kněží - vynálezci - Diviš, Prokop, 1698-1765 - 
biografie 
 

2111)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Problémové sídliště změní 187 milionů : město získalo stamilionovou dotaci na opravy domů a zásadní 
úpravy prostranství také díky jeho špatné pověsti / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 87 (14.4.2010), s. 3. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - panelové domy - sídliště - veřejná prostranství - 
hřiště - rekonstrukce - úpravy - dotace 
 

2112)  VSM 
Přímětické sídliště čeká obnova / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 92 
(20.4.2010), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - panelové domy - sídliště - veřejná prostranství - 
hřiště - rekonstrukce - úpravy - dotace 
 

2113)  MOŠTĚK,  Mart in  
Nový bazén dostanou Přímětice do léta : zkušební provoz v novém pavilonu přímětické školy s bazénem se 
slanou vodou začne zřejmě v srpnu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 98 (27.4.2010), s. 3. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - sport - plavání - bazény - slaná voda - ZŠ Prokopa Diviše Přímětice - 
dokončování - zkušební provoz 
 

2114)  VOJTEK,  Mi lan  
Přímětické sídliště čeká proměna / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 113 
(17.5.2010), s. 8. 

dtto: 
ŠIP. Revitalizace sídliště odstartuje prvními projekty. Znojemské listy. 22.4.2010, roč. 19, č. 8, s. 1, 2. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - panelové domy - sídliště - veřejná prostranství - 
hřiště - rekonstrukce - úpravy - dotace 
 

2115)  SMOLA,  Danie l  
Tvůrce bleskosvodu má novou expozici / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 135 (11.6.2010), s. 3. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea – Jihomoravské muzeum ve 
Znojmě (Znojmo, Česko) - den otevřených dveří - expozice - výstavy - Diviš, Prokop 
 

2116)  EIS 
Jezuité by se divili / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 19 (11.5.2010), s. 1. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - historické - památky - sklepy - Křížový sklep Přímětice - opravy - 
rekonstrukce 
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2117)  BE 
Památník Prokopa Diviše je v novém / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 25 (14.6.2010), s. 7. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - historické - památky - památníky - památník Prokopa Diviše - 
rekonstrukce - dokončení - Diviš, Prokop - Divíšek, Václav 
 

2118)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Bazén spustí provoz koncem léta / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 145 (23.6.2010), s. 3. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - sport - plavání - bazény - slaná voda - ZŠ Prokopa Diviše Přímětice - 
dokončování - provoz - zahájení 
 

2119)  ANDRLE,  Mart in  
Ženy si to rozdají v písku : Druhý ženský turnaj v beachvolejbale odstartuje zítra na kurtech                
v Příměticích / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 148 
 (26.6.2010), s. 20. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - sport - beachvojebal - ženy - turnaje - Cars trade cup 
 

2120)  MOŠTĚK,  Mart in  
Ortoped chce u domu větrník : znojemští zastupitelé chtějí zamezit stavbě malé větrné elektrárny, 
kterou chce u svého domu vztyčit známý znojemský ortoped / Martin Moštěk, Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 150 (29.6.2010), s. 1, 3. 
Znojmo-Přímětice - stavebnictví - soukromé - větrné elektrárny - výstavba - Městský úřad Znojmo - 
nesouhlas - územní plány - vyhlášky - změny 
 

2121)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Znojmo má nový bazén. Se slanou vodou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 209 (8.9.2010), s. 3. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - sport - plavání - bazény - slaná voda - ZŠ Prokopa Diviše Přímětice - 
dokončení - provoz - zahájení 
 

2122)  DAK 
Za Příměticemi vyroste dvacet domů / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 209 (8.9.2010), s. 3. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - rodinné domy - výstavba - plánování 
 

2123)  TREK 
Škola v Příměticích začala solit bazén, i pro veřejnost / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 37 
(14.9.2010), s. 5. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - sport - plavání - bazény - slaná voda - ZŠ Prokopa Diviše Přímětice - 
dokončení - provoz - zahájení 
 

2124)  ŠIP 
Obnova sídliště v Příměticích začala / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 19, č. 20 (7.10.2010), s. 1. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - panelové domy - sídliště - veřejná prostranství - 
hřiště - revitalizace - zahájení 
 

2125)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Přímětický bazén už slouží i veřejnosti / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 247 (23.10.2010), s. 3. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - služby - plavecké bazény - ZŠ Prokopa Diviše Přímětice - 
zprovoznění - plavání pro veřejnost 
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2126)  R 
Přímětice: Obnova sídliště / r. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 42 (19.10.2010), s. 2. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - panelové domy - sídliště - veřejná prostranství - 
hřiště - revitalizace - zahájení 
 

2127)  R 
Bazén se slanou vodou / r. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 44 (2.11.2010), s. 1, 2. 
Znojmo-Přímětice (Znojmo, Česko) - sport - plavání - bazény - slaná voda - ZŠ Prokopa Diviše Přímětice - 
provoz - veřejnost - zpřístupnění 
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OBCE  ZNOJEMSKÉHO REGIONU 
 
 
 

Bant ice: 
 
 

2128)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Bantice kosil mor, požáry, válka i nezájem : obec přežila třicetiletou i obě světové války / Monika 
Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 21 (26.1.2010), s. 4. 
obce - Bantice (Znojmo, Česko) - dějiny - historické - přehledy - katastrofy - historie - současnost 
 

2129)  TREK 
Agral Bantice trpí neprávem / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 44 (2.11.2010), s. 1, 5. 
obce - Bantice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - ekologie - firmy - Agrall Bantice - znečišťování - 
falešná obvinění - sdružení - Arnika 
 
 
 

Běhařov i ce: 
 
 

2130)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Z Běhařovic odcházejí lidé. Kvůli práci : levné parcely, ale málo pracovních příležitostí najdou lidé            
v Běhařovicích / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,      
č. 30 (5.2.2010), s. 4. 
obce - Běhařovice (Znojmo, Česko) - hospodářství - pracovní - příležitosti - nedostatek - obyvatelé - 
úbytek 
 

2131)  SK 
V Běhařovicích plánují opravy kulturního domu / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 8 (15.2.2010), s. 4. 
obce - Běhařovice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - kulturní domy - opravy - rekonstrukce 
 

2132)  SK 
Dvojí jubileum Mons. Josefa Fialy / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 17 (19.4.2010), s. 1. 
obce - Běhařovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - faráři - Fiala, Josef - výročí 
 

2133)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Všude bylo dobře, ale na Běhařovice se nedá zapomenout / Pavel Kryštof Novák. -- In: Život farností 
Znojma. -- Č. 6 (2010), s. 8-9. 
obce - Běhařovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - kněží - Fiala, Josef - biografie - rozhovory 
 

2134)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Všude bylo dobře, ale na Běhařovice se zapomenout nedá : rozhovor s Mons. Josefem Fialou / Pavel 
Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 27 (7.7.2010), s. 12. 
obce - Běhařovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - kněží - Fiala, Josef - rozhovory - biografie 
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2135)  SK 
Pověstí opředený běhařovický kostel / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 46 (8.11.2010), s. 13. 
obce - Běhařovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely - kostel Nejsvětější Trojice - 
pověsti - historie 
 
 
 

Bezkov: 
 
 

2136)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Historii Bezkova popisuje i web obce : bohatou historii mapují dobové kroniky obce, jejichž přepis lze 
najít v elektronické podobě také na internetu / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 36 (12.2.2010), s. 4. 
obce - Bezkov (Znojmo, Česko) - dějiny - první zmínka - založení obce - kultura - školství - zemědělství - 
památky - kroniky - historie - webové stránky 
 

2137)  RZT 
Roky 1938 a 1939 v kronice Bezkova / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 13 (22.3.2010), s. 5. 
obce - Bezkov (Znojmo, Česko) - dějiny - 1938-1939 - kroniky - zápisy - historie 
 
 
 

Bí to v: 
 
 

2138)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Starosta: Bítov je bohem zapomenutý kout : málo pracovních příležitostí nabízí Bítov / Sylva Pavlačková. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 42 (19.2.2010), s. 4. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historie - současnost - turistické - zajímavosti 
 

2139)  VSM 
Bítovská rozhledna zažije první jaro / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 
47 (25.2.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - atrakce - rozhledny – Rumburak, s.r.o. - sezony - otevření 
 

2140)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Hrad Bítov: ZOO hlásí poslední sezonu : po dvanácti letech končí na hradě Bítov malá zoologická 
zahrada / Sylva Pavlačková, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 100 (29.4.2010), s. 3. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - ZOO Bítov - přemístění - rozhledny - 
restaurace - Rumburak, s.r.o. 
 

2141)  SMOLA,  Danie l  
Bítovskou hladomornou provázel kat / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 8, č. 16 (23.4.2010), s. 4. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - expozice - hladomorny - průvodci - kati 
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2142)  SMOLA,  Danie l  
Vranovsko načalo turistickou sezonu : novinky letošní turistické sezony představili pod bítovskou 
rozhlednou Rumburak starostové a podnikatelé z Vranovska / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 116 (20.5.2010), s. 1. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - sezony - zahájení - novinky 
 

2143)  MCH 
Na bítovském hradě zpřístupní zahradu / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 128 (3.6.2010), s. 3. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - prohlídky - parkánové - zahrady - 
zpřístupnění 
 

2144)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Na Bítovském hradě zpřístupnili parkánovou zahradu / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 131 (7.6.2010), s. 3. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - prohlídky - parkánové - zahrady - 
zpřístupnění 
 

2145)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Bítov nabízí expozici staletých pomůcek pro intimní hygienu. / Sylva Pavlačková ; -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 133 (9.6.2010), s. 3. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - prohlídky - expozice - exponáty - 
hygienické - pomůcky 
 

2146)  SMOLA,  Danie l  
Na hradu Bítov chystají památkáři šest nových komnat / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 140 (17.6.2010), s. 3. 

dtto: 
PKN. Hrad Bítov láká novinkami. Znojemsko. 29.6.2010, roč. 20, č. 26, s. 4. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - prohlídky - prohlídkové - trasy - rozšíření 
- komnaty - otevření 
 

2147)  VOJTEK,  Mi lan  
Hrad Bítov zve do soukromí šlechty / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 142 
(19.6.2010), s. 11. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - prohlídky - expozice - exponáty - 
hygienické - pomůcky 
 

2148)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Bítov: Bourdalou, ručník barona Haase, lavabo i plivátka / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
20, č. 24 (15.6.2010), s. 5. 

dtto: 
JM. Kde se baron dával "do gala". Znojemský týden. 21.6.2010, roč. 10, č. 26, s. 13. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - prohlídky - expozice - exponáty - 
hygienické - pomůcky 
 

2149)  JM 
Nikolai: Návštěvník si podojí krávu, uvidí nosála a mývala / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 32 (2.8.2010), s. 6. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - hradní - zahrady - zvířata - návštěvnost 
 

2150)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Zoo na hradě Bítov končí. Po dvanácti letech / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 198 (26.8.2010), s. 3. 
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obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - hradní - zahrady - stěhování – změny 
 

2151)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Hrad Bítov o šest místností bohatší / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 34 
(24.8.2010), s. 12. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - Státní hrad Bítov - novinky - expozice - 
otevření 
 

2152)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 37 (14.9.2010), s. 11. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hotely - restaurace - historie - současnost - 
fotografie 
 

2153)  MM 
V Bítově zvolili starostou Jelínka / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 264 (13.11.2010), s. 3. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Jelínke, René - 
zvolení 
 

2154)  WALDSTEIN,  Mel la  
Oplocená vesnice / Mella Waldstein. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 7, č. 1 (2010), s. 14, 16. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - dějiny - 1933 - stavebnictví - architektura - osobnosti - architekti - 
Říha, Josef Karel - česko-německé - texty 
 

2155)  WALDSTEIN,  Mel la  
Umzäuntes Dorf / Mella Waldstein. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 7, Nr. 1 (2010), S. 15, 17. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - dějiny - 1933 - stavebnictví - architektura - osobnosti -architekti - Říha, 
Josef Karel - česko-německé - texty 
 

2156)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 46 (16.11.2010), s. 11. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - dějiny - 30. léta 20. stol. - starý Bítov - zatopení - přestěhování - 
Vranovská přehrada - nový Bítov - vybudování - historie - současnost - fotografie 
 

2157)  MM 
V Bítově zvolili starostou Jelínka / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 46 
(19.11.2010), s. 3. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Bítov - osobnosti - starostové 
- Jelínek, René - zvolení 
 

2158)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 48 (30.11.2010), s. 11. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - dějiny - 30. léta 20. stol. - starý Bítov - zatopení - přestěhování - 
Vranovská přehrada - nový Bítov - vybudování - historie - současnost - fotografie 
 
 
 

Blanné: 
 
 

2159)  CHODĚROVÁ,  Monika  
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Blanné: šestatřicet adres a devadesát obyvatel : obec má kvůli nízkému počtu obyvatel malý rozpočet / 
Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 48 (26.2.2010),  
s. 4. 
obce - Blanné (Znojmo, Česko) - dějiny - 1738 - první zmínka - obyvatelé - Sbor dobrovolných hasičů 
Blanné - historie - současnost 
 
 
 

Bl í žkov ice: 
 
 

2160)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Kosatce Antonína Šuly kvetou v Bohuticích dál / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 6 
(9.2.2010), s. 5. 
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - páteři - Šula, Antonín - biografie 
 

2161)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Blížkovice vznikaly jako dvě samostatné obce : Městys Blížkovice má bohatou historii / Monika 
Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 54 (5.3.2010), s. 4. 
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - dějiny - současnost 
 

2162)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Stále ho vidím před sebou / Pavel Kryštof Novák. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 3 (2010), s. 7-8. 
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - páteři - Šula, Antonín - 101. výročí - úmrtí 
 

2163)  SPA 
Školáci četli celý den a noc / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,       
č. 115 (19.5.2010), s. 3. 
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - školství - ZŠ Blížkovice - žáci - čtení - Čtenářský maraton -            
6. ročník 
 

2164)  ROUPEC,  Jiř í  
S muzikou se stárne příjemněji / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 21 (25.5.2010), s. 14. 
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - hudební - kapely - osobnosti - kapelníci - Kuchtík, 
Karel - rozhovory 
 

2165)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Blížkovičtí oslavovali proměny svého městyse, popřál jim Hron / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č.149 (28.6.2010), s. 3. 
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Blížkovické slavnosti - 4. ročník 
 

2166)  PET 
V Blížkovicích chtějí prozkoumat podzemí / pet. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 244 (20.10.2010), s. 3. 
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - podzemí - geologický - průzkum 
 

2167)  HOFBAUER,  Frant išek 
Adventní koncert v blížkovickém kostele sv. Bartoloměje / František Hofbauer. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 292 (17.12.2010), s. 14. 
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - adventní - koncerty - kostel sv. Bartoloměje 
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Bohut ice : 
 
 

2168)  RYŠAVÝ,  Ivan 
Bohutice se na turistické mapě jižní Moravy stávají pojmem / Ivan Ryšavý. -- In: Moderní obec. -- ISSN 
1211-0507. -- Roč. 16, č. 1 (.01.2010), s. 26-27. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - rozvoj - projekty - památky - restaurování - turistika - tipy - místní 
správa - Obecní úřad Bohutice - aktivity 
 

2169)  SK 
V Bohuticích chystají Expozici Bohutické křížové cesty / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 7 (8.2.2010), s. 4. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - historické - památky - křížová cesta - sochy - restaurování - finance - 
zajišťování 
 

2170)  VSM 
Oprava pěti desítek soch se zadrhla / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21,     
č. 45 (23.2.2010), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - historické - památky - křížová cesta - sochy - restaurování - finance - 
dotace - nedostatek 
 

2171)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Bohutice bodovaly s opravenými památkami : hned dvě umístění v první desítce opravených památek       
v kraji si na své konto připsaly Bohutice / Monika Choděrová, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 51 (2.3.2010), s. 3. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely - kostel Nanebevzetí Panny Marie - 
křížová cesta - sochy - soutěže - nejlépe opravená památka - umístění 
 

2172)  ROUPEC,  Jiř í  
Josef Jelínek - šedesát let s křídlovkou / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 6 (9.2.2010),      
s. 12. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - osobnosti - muzikanti - Jelínek, Josef - rozhovory 
 

2173)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Bohutice: slavnosti i unikátní cedrové sochy : počet obyvatel Bohutic je roky stabilní, za prací však musí 
dojíždět / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 60 
(12.3.2010), s. 4. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - památky - obyvatelé - historie - současnost 
 

2174)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Obec začala s opravou sklepů / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 64 (17.3.2010), s. 3. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámecké - sklepy - opravy - rekonstrukce - 
dotace 
 

2175)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Bohutice bodovaly s opravenými památkami, spokojeny ale nejsou / Monika Choděrová, Daniel Smola. -- 
In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 9 (5.3.2010), s. 2. 

dtto: 
JM. Bohutický kostel je druhý. Znojemský týden. 8.3.2010, roč. 10, č. 11, s. 4. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely - kostel Nanebevzetí Panny Marie - 
křížová cesta - sochy - soutěže - nejlépe opravená památka - umístění 
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2176)  SMOLA,  Danie l  
Z bohutických soch bude výpravná expozice : skoro dvanáct milionů korun bude stát zbudování důstojné 
expozice pro unikátní soubor cedrových soch bohutické křížové cesty / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 66 (19.3.2010), s. 3. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - historické - památky - sochy - křížová cesta - expozice - vybudování - 
dotace - Regionální operační program Jihovýchod 
 

2177)  TREK 
Bohutice: Kostel je stříbrný! / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 13 (30.3.2010), s. 4. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely – kostel Nanebevzetí Panny Marie - 
křížová cesta - sochy - soutěže - nejlépe opravená památka - umístění 
 

2178)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
V Bohuticích otevřeli sklep svatého Floriána / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 19 
(11.5.2010), s. 5. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - historické - památky - sklepy - obecní sklepy - opravy - rekonstrukce 
- otevření 
 

2179)  TOMAŠTÍK,  Mi lan  
Přírodní památka U Michálka / Milan Tomaštík. -- In: Bohutický zpravodaj. -- Č. 2 (30.6.2010), s. 4-5. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - příroda - přírodní - památky - Kameniště - pahorky - U Michálka 
 

2180)  PELAJ,  Jiř í  
Bohutický košt 2010 / Jiří Pelaj. -- In: Bohutický zpravodaj. -- Č. 2 (30.6.2010), s. 7. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Bohutický košt - 8. ročník - víno - košty - 
ochutnávky 
 

2181)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Bohutické cedrové sochy budou příští rok v opraveném zámku / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 173 (28.7.2010), s. 3. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - historické - památky - sochy - křížová cesta - expozice - vybudování - 
dotace - regionální operační program 
 

2182)  BE 
Bohutičtí vybírají stavebníky na rekonstrukci zámku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 29 (12.7.2010), s. 5. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky – křížová cesta - sochy - opravy - 
rekonstrukce 
 

2183)  RUBEŠOVÁ,  Darina  
Vdolky ovládly koupaliště v Bohuticích : areál bohutického koupaliště zaplnily v sobotu večer stovky lidí / 
Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 177 (2.8.2010),     
s. 3. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - meruňkový karneval 
 

2184)  TREK 
I v chladnu veselé bohutické slavnosti / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 40 (5.10.2010), s. 1. 
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Bohutické slavnosti - 4. ročník 
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Bo janov ice: 
 
 

2185)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
V Bojanovicích lidé žili už v době kamenné : obec má bohatou historii, o které se učí i děti v základní 
škole / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 72 
(26.3.2010), s. 4. 
obce - Bojanovice (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - první zmínka - historie - současnost 
 
 
 

Borot ice: 
 
 

2186)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
V Boroticích se sušil kvalitní tabák : obec Borotice má bohatou historii / Sylva Pavlačková. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 78 (2.4.2010), s. 4. 
obce - Borotice (Znojmo, Česko) - dějiny - současnost 
 

2187)  JM 
Šperkařka: Krása vzniká ze skla a kovu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 47 (15.11.2010), s. 5. 
obce - Borotice (Znojmo, Česko) - kultura - umění - užité umění - šperky - výroba - osobnosti - šperkařky 
- Hlobilová, Iveta - rozhovory 
 
 
 

Boskovštejn : 
 
 

2188)  SMOLA,  Danie l  
Zimní lov pstruhů na dírkách / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 14 (18.1.2010), s. 3. 
obce - Boskovštejn (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - rybářství - zimní - rybolov - pstruzi - 
1. ročník 
 

2189)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Z Boskovštejna se pomalu stává chalupářská obec : obec se potýká s vylidňováním, roste ale počet 
chalupářů / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 83 
(9.4.2010), s. 4. 
obce - Boskovštejn (Znojmo, Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - vylidňování 
 

2190)  JM 
Vildomcová: Krajkářka z Vamberka mě neměla co naučit / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 13 (22.3.2010), s. 6. 
obce - Boskovštejn (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - osobnosti - malířky - krajkářky - Vildomcová, 
Miluše 
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Bož ice: 
 
 

2191)  MCH 
Božice pokračují v opravách sklepa / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 11 (14.1.2010), s. 3. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - historické - památky - sklepy - Obecní sklep - opravy - turistická - 
lákadla 
 

2192)  SMO 
U Božic má po těžbě vzniknout jezírko / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 17 (21.1.2010), s. 3. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - průmysl - povrchové doly - štěrkopísky - těžba - rozšíření - 
Českomoravský štěrk, a. s. 
 

2193)  TROJAN, Jan 
Rybáři lovili v nádrži u Božic na dírkách / Jan Trojan. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 26 
(1.2.2010), s. 13. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - rybářství - zimní - rybolov - pstruzi 
 

2194)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Kolem božického rybníka vede Údolí lásky : obec Božice má bohatou historii / Sylva Pavlačková. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 – Roč. 21, č. 66, (19.3.2010), s. 4. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - dějiny - současnost 
 

2195)  ŽILÍK, Rudolf  
Oslavil své 80. narozeniny / Rudolf Žilík. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 10, č. 1 (2010), s. 3-4. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - kněží - Chroboczek, Boleslav - 80. výročí - narození 
- biografie 
 

2196)  ČURDA,  Zdeněk 
Těžba písku v Božicích / Zdeněk Čurda. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 10, č. 1 (2010), s. 8. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - průmysl - štěrkopísek - těžba - pískovny - historie 
 

2197)  TRÁVNÍČEK,  Drahomír  
Počasí v roce 2009 / Drahomír Trávníček. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 10, č. 1 (2010), s. 10. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - 2009 - srážky - statistiky 
 

2198)  ČURDA,  Zdeněk 
Historie obce za posledních 130 let / Zdeněk Čurda. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 10, č. 2 (2010), s. 4. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - dějiny - 13. -20. stol. - založení obce - památky - místopisy - historie 
 

2199)  NEVRKLA,  Lad is lav  
Tajemství božického vota / Ladislav Nevrkla. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 10, č. 4 (2010), s. 12. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - nálezy - pohřebiště - Kolonie u Dvora 
 

2200)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Marta v Božicích promítá už padesát let / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 40 
(5.10.2010), s. 1, 4. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - kina - Kino Marta Božice - 50. výročí 
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2201)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
V Božicích si lze koupit syrové kravské mléko z automatu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 252 (30.10.2010), s. 3. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - obchod - čerstvé - mléko - prodejní - automaty - zavedení 
 

2202)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
V Božicích dojí krávy robot Astronaut / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 252 (30.10.2010), s. 4. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - průmysl - podnikání - farmy - Mléčná farma Božice - osobnosti - 
jednatelé - Klíč, Marek - rozhovory 
 

2203)  R 
Karel Hala starostou Božic / r. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 48 (30.11.2010), s. 2. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Božice - osobnosti - 
starostové - Hala, Karel - zvolení 
 

2204)  JM 
První mlékomat je v Božicích / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 51 (13.12.2010), s. 5. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - obchod - čerstvé - mléko - prodejní - automaty - zavedení 
 

2205)  NEVRKLA,  Lad is lav  
Historie Božic: Tajemství preláta Maxe Mayera, I. část / Ladislav Nevrkla. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 
10, č. 6 (2010), s. 10-11. 
obce - Božice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - preláti - baroni - Mayer, Max - biografie 
 
 
 

Břežany: 
 
 

2206)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Na obec Břežany už z dálky upozorňují větrníky : v břežanském zámku sídlí největší ústav pro mentálně 
postižené lidi na Znojemsku / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 89 (16.4.2010), s. 4 . -- Vesničky a města. Díl XII. 
obce - Břežany (Znojmo, Česko) - dějiny - současnost 
 
 
 

C i ton ice: 
 
 

2207)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Citonice mládnou a rozrůstají se, chybí pozemky : o celou třetinu vzrostl za posledních dvacet let počet 
obyvatel Citonic / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 95 
(23.4.2010), s. 4. 
obce - Citonice (Znojmo, Česko) - dějiny - první zmínka - veřejný život - obyvatelstvo - nárůst - 
současnost - pozemky - nedostatek 
 

2208)  JM 
V Citonicích hlasovali o rybníku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 34 (16.8.2010), s. 5. 
obce - Citonice (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - Na hájku - výstavba - žádosti - neschválení 
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2209)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Citonice: příští rok budou nové volby / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 265 (15.11.2010), s. 3. 
obce - Citonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstvo - jednání - Sdružení 
STAN Citonice - rezignace 
 

2210)  VEČEŘA,  Mi lan  
Kde je zodpovědnost k voličům? / Milan Večeřa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 266 (16.11.2010), s. 12. 
obce - Citonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - sdružení - 
Citonice-místo pro náš domov - Za Citonice pro všechny občany - prohlášení 
 

2211)  STROUHALOVÁ,  Iva  
Část zastupitelů odstoupila. A lidé musí opět k urnám : obec Citonice za Znojemsku čekají další volby / 
Iva Strouhalová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 269 (20.11.2010), s. 2, Jižní 
Morava. 
obce - Citonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - opakování 
 

2212)  CHAF 
V Citonicích budou nové volby / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 47 (15.11.2010), s. 3. 
obce - Citonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - opakování 
 
 
 

Ct idruž ice: 
 
 

2213)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Ctidružice: obec nabízí sport i umění svých rodáků : Ctidružice se pyšní svým rodákem, plukovníkem 
Karlem Kopalem, i současnými výtvarníky / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 101 (30.4.2010), s. 4 . -- Vesničky a města. Díl 14. 
obce - Ctidružice (Znojmo, Česko) - dějiny - současnost - významné - osobnosti - Kopal, Karel - Holík, 
Karel 
 

2214)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Zdeněk Adámek sedmdesátiletý / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 30 (27.7.2010), 
s. 12. 
obce - Ctidružice (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Adámek, Zdeněk - 
70. výročí - narození - biografie 
 
 
 

Čejkov ice: 
 
 

2215)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Čejkovice příští rok oslaví 300. výročí obce : malá vesnička nedaleko Lechovic nabízí klidný život i 
pestrou směs společenských akcí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 106 (7.5.2010), s. 4. 
obce - Čejkovice (Znojmo, Česko) - dějiny - současnost - památky - kultura - akce 
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2216)  SEDLAČÍK,  Mi lan  
Rodačka z Čejkovic slaví životní jubileum / Milan Sedlačík. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 10, č. 5 (2010),    
s. 9 
obce - Čejkovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Rorich, Aloisie - 100. 
výročí - narození 
 
 
 

Čern ín : 
 
 

2217)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Hasiči z Černína v červenci oslaví sté výročí : jedna z nejmenších obcí Znojemska, Černín, se potýká      
s úbytkem obyvatel / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21 
(13.5.2010), č. 111, s. 4 . -- Vesničky a města. Díl XVI. 
obce - Černín (Znojmo, Česko) - dějiny - současnost - obyvatelstvo - úbytek - Sbor dobrovolných hasičů 
Černín - 100. výročí 
 

2218)  SK 
V Černíně oslavili sté výročí SDH / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 31 (26.7.2010), s. 4. 
obce - Černín (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - Sdružení dobrovolných hasičů - 100. výročí - založení - 
oslavy 
 

2219)  TREK 
Černín: Století hasiči / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 31 (3.8.2010), s. 4. 
obce - Černín (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů Černín - 100. výročí - 
založení - oslavy 
 
 
 

Damn ice: 
 
 

2220)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
V Damnicích oživují tradice. Napekli si mleté speciality / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 44 (22.2.2010), s. 3. 
obce - Damnice (Znojmo, Česko) - kultura - folklor - tradice - masopust - oživení 
 

2221)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Damnice: kroje i ženské fotbalové mužstvo : malá obec nedaleko Miroslavi bývala vyhlášeným lázeňským 
místem / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 117 
(21.5.2010), s. 4. 
obce - Damnice (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - obyvatelstvo - hospodářství - památky - 
historie - současnost 
 

2222)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Staré krovy vyměnil za motorku / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 144 (22.6.2010), s. 3. 
obce - Damnice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vinaři - Kvapil, Josef - sklepy - rekonstrukce 
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2223)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Horor: obec Damnice terorizují slimáci : tisíce slimáků likvidují úrodu zahrádkářům v Damnicích / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 146 (26.6.2010), s. 3. 
obce - Damnice (Znojmo, Česko) - zemědělství - zelinářství - zahrádkáři - zelenina - škůdci - slimáci 
 
 
 

Dobe l ic e: 
 
 

2224)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Dobelice jsou domovem i tygra ussurijského : vesnice pět kilometrů od Moravského Krumlova byla 
zastávkou koňských handlířů / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 123 (28.5.2010), s. 4. 
obce - Dobelice (Znojmo, Česko) - dějiny - současnost 
 
 
 

Dobř ínsko: 
 
 

2225)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Starosta Dobřínska seká trávníky a vaří guláš : málo pracovních příležitostí nabízí Dobřínsko / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 135 (11.6.2010), s. 4. 
obce - Dobřínsko (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - první zmínka - současnost 
 

2226)  SK 
V Dobřínsku opravují prostory na kulturní setkávání / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 24 (7.6.2010), s. 5. 
obce - Dobřínsko (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - akce - areály - taneční - parkety - výstavba 
 
 
 

Dobš ice: 
 
 

2227)  SMOLA,  Danie l  
Páchnoucí sušička mléka skončila : zápach z výrobny sušeného mléka v Dobšicích už asi nebude místní 
obtěžovat / Daniel Smola, Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 18 (22.1.2010), s. 1, 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - mléko - sušičky - zápach - Česká inspekce životního 
prostředí - pokuty - firmy - MGO Trading - výroba - ukončení 
 

2228)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka,  1973-  
Dobšice změnu Územního plánu nechystají / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 2 (4.1.2010), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - rozvoj - urbanistika - územní - plány - změny - zamítnutí 
 

2229)  SMEJKALOVÁ,  Jitka  
Čistírna vody Dobšice: opravy za 16 milionů / Jitka Smejkalová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 43 (20.2.2010), s. 3. 
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obce - Dobšice - vodní hospodářství - Čistírna odpadních vod Dobšice - opravy - rekonstrukce - 
Vodárenská a. s. 
 

2230)  SMOLA,  Danie l  
Lahofer: dříve řezbář, dnes vinařství : mladé vinařství z Dobšic převzalo jméno rodáka a uměleckého 
řezbáře, který vytvořil slavnou strahovskou knihovnu / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 47 (25.2.2010), s. 4. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinařství - Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice - víno - 
představení 
 

2231)  MOŠTĚK,  Mart in  
Dobšické putování má návštěvnický rekord : osm set návštěvníků přilákal do Dobšic pátý ročník Putování 
po dobšických sklípcích / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 50 (1.3.2010), s. 3. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Putování po dobšických sklípcích. Znojemsko. 2.3.2010, roč. 20, č. 9, s. 5. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - víno - Putování po dobšických sklípcích - 5. ročník - 
návštěvnost - rekordy 
 

2232)  BE 
Dobšičtí vinaři otevřou sklepy / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 9 (22.2.2010), s. 4. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - sklepy - otevření - víno - ochutnávání - sezony - 
zahájení 
 

2233)  BE 
Německy už si špitají i ve školce / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 9 (22.2.2010), s. 5. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - Seefeld-Kadolz - školství - mateřské - školy - školky - přeshraniční 
spolupráce - dorozumívání - němčina - výuka 
 

2234)  MCH 
Řemeslníci opraví koupaliště v Dobšicích / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 58 (10.3.2010), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - služby - koupaliště - opravy - rekonstrukce 
 

2235)  BE 
První etapa rekonstrukce kalového hospodářství skončila / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 11 (8.3.2010), s. 5. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - Čistírna odpadních vod Dobšice - opravy - 
rekonstrukce - kalové - hospodářství - Vodárenská a. s. 
 

2236)  MOŠTĚK,  Mart in  
Cyklistům přibude jen jediná cesta : novou stezku do Dobšic pro cyklisty, bruslaře a pěší postaví Znojmo 
za evropské peníze / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,  
č. 66 (19.3.2010),s. 1. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - doprava - cyklostezky - budování - dotace - Evropská unie - 
cyklodoprava - rozvoj 
 

2237)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Amatéři pokřtili první cédéčko / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 68 (22.3.2010), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - dechová hudba - kapely - Amatéři - CD - křest 
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2238)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Herce dokážu odhadnout už po třetí větě : pět let má pod režisérskou taktovkou Dobšické národní 
divadlo. / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 75 
(30.3.2010), s. 4. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - kultura - divadlo - Dobšické národní divadlo - osobnosti - režiséři - 
Výhodová, Martina - rozhovory 
 

2239)   EISENBRUK,  Jiř í  
V Dobšicích je sbírka s milionem exponátů / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 11 
(16.3.2010), s. 1, 4. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - sběratelství - osobnosti - sběratelé - Štěpán, 
Miroslav – sbírky 
 

2240)  SMOLA,  Danie l  
Jarovín a Automotosalon: letos společně : organizátoři přehlídky Jarovín Rosé chtějí využít vyšší 
návštěvnosti výstavy aut pro propagaci růžových vín / Daniel Smola, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 94 (22.4.2010), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - vína - auta - Jarovín Rosé 2010 - 
Automotosalon - organizátoři - spolupráce 
 

2241)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vinař Hort dělá známá růžová vína : dobšický vinař Jiří Hort se nebojí novinek a experimentů / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 99 (28.4.2010), s. 4. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinařství Hort Dobšice - vinaři - Hort, Jiří - 
rozhovory 
 

2242)  BE 
Nejdřív zeleň, potom koupaliště. Snad? / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 18 (26.4.2010), s. 4. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - služby - koupaliště - opravy - rekonstrukce 
 

2243)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Piálek: víno dělám s přáteli a s láskou : vinař Kamil Piálek zdědil sklep po dědovi Cyrilovi / Dalibor Krutiš. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 127 (2.6.2010), s. 4. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinný sklep Piálek Dobšice - vinaři - Piálek, Kamil - 
rozhovory 
 

2244)  MOŠTĚK,  Mart in  
Napoleon Dobšice spálil, dnes láká turisty : největší vesnice na Znojemsku dbá na své vinařské tradice / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 129 (4.6.2010), s. 4. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - dějiny - současnost 
 

2245)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Černá skládky v Dobšicích: obec zaplatí 150.000 ze svého / Dalibor Krutiš.-- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 139 (16.6.2010), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - odpady - černé skládky - stavební suť - pachatelé - 
Policie ČR - pátrání - odstranění - náklady 
 

2246)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka,  1973-  
Jenšovský: Účinek projektu Added Value by měl být trvalý / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 22 (24.5.2010), s. 5. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - školství - střední školy - evropské - projekty - Added Value - doprava - 
ekologie - osobnosti - starostové - Jenšovský, Jaroslav - rozhovory 
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2247)  MOŠTĚK,  Mart in  
Nový dobšický penzion Černý sklep chce lákat hlavně cyklisty / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 154 (3.7.2010), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - penziony - ubytování - Černý sklep 
Dobšice - otevření 
 

2248)  EISENBRUK,  Jiř í  
Vyvezená hrůza v Dobšicích / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 24 (15.6.2010), s. 1. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - odpady - černé skládky - stavební suť - pachatelé - 
Policie ČR - pátrání - odstranění – náklady 
 

2249)  MOŠTĚK,  Mart in  
Vojáci budou dobývat sklípky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 156 (8.7.2010), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - akce - Dobývání sklípků - 1. ročník - Sdružení 
dobšických vinařů - osobnosti - předsedové - Piálek, Kamil - rozhovory 
 

2250)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vinař Čep: Vína nefiltruji, jenom je čířím : vinaření se Antonín Čep z Dobšic věnuje už padesát let / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 167 (21.7.2010),   
s. 4. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - osobnosti - vinaři - Čep, Antonín 
 

2251)  EISENBRUK,  Jiř í  
Penzion byl vybudován podle požadavků cyklistů / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 27 
(7.7.2010), s. 5. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - penziony - ubytování - Černý sklep 
Dobšice - otevření 
 

2252)  MM 
S černou skládkou pomohli stavaři / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 179 (4.8.2010), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - černé skládky - odstranění 
 

2253)  MOŠTĚK,  Mart in  
Dobšice dostanou hřiště s umělou trávou / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 180 (5.8.2010), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - sport - víceúčelová - sportovní - hřiště - výstavba 
 

2254)  SMOLA,  Danie l  
Milovníky divadla a loutek čekají žně / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 193 (20.8.2010), s. 3. 
obce - Dobšice - kultura - slavnosti - festivaly - amatérská - divadla - Malý festival Loutky 2010 - 
zahájení 
 

2255)  MOŠTĚK,  Mart in  
Dobšice slavily divadelní dožínky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 195 (23.8.2010), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - kultura - divadlo - amatérská - divadla - Dobšické divadelní dožínky -  
3. ročník 
 

2256)  SPA 
U Dobšic roste nová cyklostezka / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 221 (22.9.2010), s. 3. 
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obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - cyklostezky - výstavba - dotace - Evropské 
fondy 
 

2257)  MOŠTĚK,  Mart in  
Za čtyři roky už se starostováním skončím : v komunální politice je Jaroslav Jenšovský šestnáct let / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 243 (19.10.2010),    
s. 4. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - komunální volby - osobnosti - starostové 
- Jenšovský, Jaroslav - rozhovory 
 

2258)  MM 
Kompostéry do Dobšic / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 280 
(3.12.2010), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - biologický odpad - likvidace - projekty - štěpkovače 
- kompostéry - dotace EU 
 

2259)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Policista sbírá četnické přilby, uniformy i pouta / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 285 (9.12.2010), s. 4. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - policie - osobnosti - policisté - Šmákal, František - policejní - 
předměty - sbírky 
 

2260)  EIS 
Bezpečně z Dobšic do Znojma / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 48 (30.11.2010), s. 2. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - cyklostezky - výstavba - dotace - Evropské 
fondy 
 

2261)  BE 
Hříšníků neplatících poplatky neubývá / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 53 (27.12.2010), s. 3. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - místní poplatky - dlužníci - dluhy - 
navýšení 
 

2262)  BE 
Rozhodčí Bohumil Klempa: Fotbal už se dnes srdcem nehraje / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 53 (27.12.2010), s. 17. 
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - sport - fotbal - osobnosti - rozhodčí - Klempa, Bohumil - rozhovory 
 
 
 

Do ln í  Dubňany: 
 
 

2263)  ABÉ 
Bude se v Dubňanech kokrhat? / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 5 (12.3.2010), s. 1. 
obce - Dolní Dubňany (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - kravíny - přestavba - drůbežárny - 
Begokon CZ, s.r.o. - provoz - zahájení 
 

2264)  ROUPEC,  Jiř í  
Dubňanka: Bavit se s přáteli / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 13 (30.3.2010), s. 12. 
obce - Dolní Dubňany (Znojmo, Česko) - kultura - dechová - hudba - hudební - kapely - Dubňanka - 
osobnosti - kapelníci - Kadaňka, Petr – rozhovory 
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2265)  KOLÁŘ,  Kare l  
Partyzánský pohřeb před 65 lety v Dolních Dubňanech / Karel Kolář. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 11 
(4.6.2010), s. 10. 
obce - Dolní Dubňany (Znojmo, Česko) - dějiny - druhá světová válka, 1939-1945 - osobnosti - partyzáni 
- Vystrčil, Josef - pohřby - historie 
 

2266)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
V Dolních Dubňanech lze potkat alegorické vozy : recesí v případě oslav prvního máje, ale také soutěží 
dechových hudeb či dojížděním za prací žije malá obec na Moravskokrumlovsku / Sylva Pavlačková. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 163 (16.7.2010), s. 4. 
obce - Dolní Dubňany (Znojmo, Česko) - současnost - veřejný život - kultura - obyvatelstvo 
 
 
 

Dyjákov ice: 
 
 

2267)  EIS 
Dyjákovice: -26,5°C / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 5 (2.2.2010), s. 1. 
obce - Dyjákovice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - mrazy - teploty - měření - meteorologické - 
stanice 
 

2268)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Hříbková: Chtěly jsme si pěkně zařádit / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 119 (24.5.2010), s. 3. 
obce - Dyjákovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - krojované - hody - Babská veselice 
 

2269)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Dyjákovice čelily častým živelním pohromám : Dyjákovice, které jsou protkané historickými sochami, žijí 
především kulturními akcemi / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 147 (25.6.2010), s. 4 . -- Vesničky a města. XXII. díl. 
obce - Dyjákovice (Znojmo, Česko) - dějiny - současnost - kulturní - aktivity - živelní - pohromy 
 

2270)  MOŠTĚK,  Mart in  
Sedmé Topinkyádě vládli zkušení matadoři : tradiční slavnost na dyjákovickém hřišti nabídela celodenní 
program i pravidelnou soutěž jedlíků / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 155 (7.7.2010), s. 4. 

dtto: 
KOP. Topinkyáda opět pomáhala. Znojemský týden. 7.7.2010, roč. 10, č. 28, s. 9. 
obce - Dyjákovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Topinkyáda - 7. ročník - programy 
 
 
 

Dyjákov ičky: 
 
 

2271)  ANDRLE,  Mart in  
Víkend se ponese v duchu malé kopané : ve Vrbovci a Dyjákovičkách dnes startuje velmi vyhledávaný 
turnaj v malé kopané FCup / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21 (9.7.2010), č. 158, s. 17. 
obce - Dyjákovičky (Znojmo, Česko) - Vrbovec (Znojmo, Česko) - sport - fotbal - malá kopaná - turnaje - 
FCup - 4. ročník 
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2272)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Dyjákovičky: okolí kostela zdobí jedenáct soch / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 169 (23.7.2010), s. 4. 
obce - Dyjákovičky (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - obyvatelstvo - památky - historie - 
současnost 
 

2273)  SMOLA,  Danie l  
Naše bačkůrky jsou pro malé děti zdravější : ve své firmě Bokap vyrábí Miroslav Svoboda čtvrt milionu 
párů domácí obuvi ročně / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 293 (18.12.2010), s. 4. 
obce - Dyjákovičky (Znojmo, Česko) - průmysl - firmy – Bokap Dyjákovičky - osobnosti - podnikatelé - 
Svoboda, Miroslav - rozhovory 
 
 
 

Dyje: 
 
 

2274)  PI 
Betonařina je dřina, ale ne pro toho, kdo ví, jak na to / PI. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 9 (2.3.2010), 
s. 2. 
obce - Dyje (Znojmo, Česko) - průmysl - stavební - hmoty - betonářství - betonárny - TBG Znojmo s.r.o. 
- vedoucí - Čermáková, Petra - rozhovory 
 

2275)  SMOLA,  Danie l  
Kostelní fresky Dyji zdobí, zámeček ji hyzdí / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 141 (18.6.2010), s. 4. 
obce - Dyje (Znojmo, Česko) - dějiny - historické - památky - kostely - kostel sv. Jana Nepomuckého - 
současnost 
 

2276)  BŘEHY 
Břehy Dyje zpevní vrbové pruty. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 170 
(24.7.2010), s. 3. 
obce - Dyje (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - řeky - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) -břehy - 
zpevnění - vrbové proutí 
 
 
 

Džbán ice: 
 
 

2277)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Džbánice: bývalý úkryt ženy prezidenta / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 251 (29.10.2010), s. 4. 
obce - Džbánice (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - obyvatelstvo - památky - historie - 
současnost 
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Greš lové Mýto: 
 
 

2278)  SMOLA,  Danie l  
Silnice dala obci jméno, teď v ní ztrpčuje život : název Grešlového Mýta vznikl pravděpodobně podle 
vybírání groše mýtného na mostě přes Jevišovku / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 199 (27.8.2010), s. 4 . -- Vesničky a města. 31. díl. 
obce - Grešlové Mýto (Znojmo, Česko) - dějiny - současnost 
 

2279)  EIS 
Most, který sloužil čtvrt století, prochází opravou / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 34 (24.8.2010), 
s. 4. 
obce - Grešlové Mýto (Znojmo, Česko) - historické - památky - barokní - mosty – rekonstrukce 
 

2280)  SMOLA,  Danie l  
Unikátní přístřešek pro povozy půjde k zemi / Daniel Smola, Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 219 (20.9.2010), s. 3. 
obce - Grešlové Mýto (Znojmo, Česko) - stavebnictví - dřevěné - přístřešky - krovy - zbourání - Národní 
památkový ústav 
 
 
 

Havran í ky: 
 
 

2281)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Rekordní vatra žhne na 50 metrů / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 99 (28.4.2010), s. 2. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Havraničtí věří, že postaví největší vatru v republice. Znojemsko. 27.4.2010, roč. 20, 
č. 17, s. 5. 
obce - Havraníky (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - pálení čarodějnic - oheň - vatry - rekordy 
 

2282)  V 
V Havraníkách zapálili nejvyšší vatru v republice. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 102 (3.5.2010), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Havraníky (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - pálení čarodějnic - oheň - vatry - rekordy 
 

2283)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Rekordní vatru zapálí plivači ohně / Monika Choděrová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 8, č. 17 (30.4.2010), s. 3. 
obce - Havraníky (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - pálení čarodějnic - oheň - vatry - rekordy 
 

2284)  BE 
Havranická vatra vyrostla do nebe / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 19 (3.5.2010), s. 1, 9. 
obce - Havraníky (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - pálení čarodějnic - oheň - vatry - rekordy 
 

2285)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Havraníky: z 350 lidí žádný původní obyvatel / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 153 (2.7.2010), s. 4. 
obce - Havraníky (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - obyvatelstvo - historie - současnost 
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Hevl í n :  
 
 

2286)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Básnířka Šrámková: Báseň je zasvištění svěžího větříku / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 5 (7.1.2010), s. 4. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - poezie - osobnosti - básníci - Šrámková, Judita - 
tvorba 
 

2287)  JM 
Faru přestaví na byty / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 10, č. 13 (22.3.2010), s. 5. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - stavebnictví - fary - byty - přestavby - sociální bydlení 
 

2288)  JM 
Bunkr je za čtvrt milionu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 13 (22.3.2010), s. 6. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - vojenství - vojenská - opevnění - bunkry - Výběžek - prodej - výběrová 
řízení 
 

2289)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Hevlínský bunkr už má kupce / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 135 (11.6.2010), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - vojenství - vojenská - opevnění - bunkry - Výběžek - prodej - kupci 
 

2290)  VOJTEK,  Mi lan  
Hevlín odpočítává poslední jízdy vlaků / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 136 
(12.6.2010), s. 12. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hrušovany nad Jevišovkou (Česko) - železniční - doprava - tratě - provoz 
- ukončení 
 

2291)  MM 
Vlaky přes Hevlín jezdily původně z Brna do Vídně / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 150 (29.6.2010), s. 4. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - železnice - vlaky - tratě - Brno-Vídeň - historie - 
Hevlín-Hrušovany n/Jev. - zrušení 
 

2292)  MM 
Zastupitelé odmítli bioplynku / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,    
č. 152 (1.7.2010), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - zemědělství - bioplynové - stanice - výstavba - zastupitelé - zamítnutí 
 

2293)  VOJTEK,  Mi lan  
Poslední vlak do Hevlína vyprovodily davy / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20,    
č. 153 (2.7.2010), s. 10. 

dtto: 
SMOLA, Daniel. Hevlínské sbohem. Rovnost-Znojemský deník. 2.7.2010, roč. 21, č. 153, s. 1, 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hrušovany nad Jevišovkou (Česko) - železniční - doprava - tratě - 
Hevlín-Hrušovany n/Jev. - provoz - ukončení 
 

2294)  MM 
Hevlín chystá propojení rybníků / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 154 (3.7.2010), s. 3. 
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obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - propojení - projekty - přípravy 
 

2295)  BE 
Lokálka z Hrušovan do Hevlína končí / be. -- In: Znojemský týden : Novinypro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 1. 

dtto: 
EIS. Z Hevlína odjel poslední vlak. Znojemsko. 7.7.2010, roč. 20, č. 27, s. 5. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hrušovany nad Jevišovkou (Česko) - železniční - doprava - tratě - provoz 
- ukončení 
 

2296)  POSPÍŠILOVÁ,  Zuzana 
Do Hevlína jezdí lidé na kole, na ryby i nákupy / Zuzana Pospíšilová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 181 (6.8.2010), s. 4. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - historie - současnost 
 

2297)  MOŠTĚK,  Mart in  
Stát chce odepsat hevlínskou lokálku : železniční trati z Hrušovan do Hevlína hrozí definitivní zánik / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 239 (14.10.2010),    
s. 3 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - Hrušovany nad Jevišovkou (Česko) - železniční - doprava - Správa 
železniční dopravní cesty - tratě - zrušení - protesty 
 

2298)  MOŠTĚK,  Mart in  
Hevlínská cihelna postavila novou slámovou linku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 268 (19.11.2010), s. 3. 
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - průmysl - HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Cihelna Hevlín - slámové linky 
- vybudování 
 
 
 

Hluboké Mašůvky: 
 
 

2299)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Adámek: Snažím se zachytit veškeré dění v Mašůvkách / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 6 (8.1.2010), s. 3. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Hluboké Mašůvky 
- kroniky - osobnosti - kronikáři - Adámek, Zdeněk 
 

2300)  ROK 
Rok 1945 očima našich kronikářů. -- In: Znojemsko. -- Roč. 11, č. 8 (25.2.1970), s. 3. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - dějiny - 1945 - kroniky - kronikáři - vzpomínky - historie 
 

2301)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Dvě jubilea P. Ludvíka Tichého aneb Z kováře na kněze / Pavel Kryštof Novák. -- In: Život farností 
Znojma. -- Č. 2 (2010), s. 8-9. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - kněží - kaplani - Tichý, Ludvík - biografie 
 

2302)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Pro modely se musí člověk zapálit / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 41 (18.2.2010), s. 3. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - letecké modelářství - letecké modely - 
letiště - vybudování - provoz - spolumajitelé - Písaříček, Jiří 
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2303)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Dvě jubilea pátera Ludvíka Tichého aneb Z kováře knězem / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 20, č. 5 (2.2.2010), s. 5. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - páteři - Tichý, Ludvík - biografie 
 

2304)  JM 
A. F. Stehlík: Velvyslanec znojemské krajiny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 11 (8.3.2010), s. 4. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Stehlík, 
Antonín František - vnuci - Stehlík, Antonín - rozhovory 
 

2305)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
V Mašůvkách bojovaly modely válečných letadel / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 85 (12.4.2010), s. 3. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - modelářství - letadla - modely - 
mezinárodní - soutěže 
 

2306)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Mašůvky: petice proti bioplynce : v Hlubokých Mašůvkách má vyrůst bioplynová stanice / Dalibor Krutiš. -
- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 113 (17.5.2010), s. 1. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - zemědělství - podniky - bioplynové - stanice - výstavba - 
obyvatelé - nesouhlas - petice 
 

2307)  TREK 
Bude u Mašůvek bioplynka? / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 17 (27.4.2010), s. 2. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - zemědělství - podniky - bioplynové - stanice - výstavba - 
jednání 
 

2308)  JM 
Drátenictví si ji našlo / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -
- Roč. 10, č. 22 (24.5.2010), s. 5 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - výtvarné - umění - řemesla - drátenictví - osobnosti - 
drátenice - Drozdová, Marie 
 

2309)  JM 
Bioplynka a fotovoltaika i v Mašůvkách? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 23 (31.5.2010), s. 3. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Mašůvkami obchází strašidlo bioplynky. Znojemsko. 8.6.2010, roč. 20, č. 23, s. 1, 2. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - zemědělství - podniky - bioplynové - stanice - výstavba - 
nesouhlas - petice 
 

2310)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Hluboké Mašůvky: poutní místo i kvetoucí ves : devadesát nových rodinných domů vzniká na okraji obce / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 157 (9.7.2010), s. 4. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - poutní místa - historie - současnost 
 

2311)  JM 
Bioplynku v Mašůvkách neodhlasovali / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 4. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - zemědělství - podniky - bioplynové - stanice - výstavba - 
nesouhlas - zastupitelstva - hlasování 
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2312)  JM 
V Mašůvkách byla pouť / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 10, č. 28 (7.7.2010), s. 1. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - církev - poutní - místa - poutě - mše 
 

2313)  KLOBASOVÁ,  Petra  
V sedmaosmdesáti básní o ženách / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 204 (2.9.2010), s. 3. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - básně - sbírky - vydání - osobnosti - 
básníci - Stehlík, Josef Rostislav - rozhovory 
 

2314)  J.K .  
Profesor P. Josef Parma : administrátor v Hlubokých Mašůvkách / J.K. -- In: Život farností Znojma. -- 
Č. 8 (2010), s. 8-9. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - kněží - Parma, Josef - biografie 
 

2315)  ADÁMEK,  Zdeněk 
Hlubokomašůvecký kostel má nový kabát / Zdeněk Adámek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 46 
(16.11.2010), s. 5. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely - kostel Navštívení Panny 
Marie - fasády - opravy - dokončení 
 

2316)  ADÁMEK,  Zdeněk 
Čertův kámen / Zdeněk Adámek. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 49 (29.11.2010), s. 6. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - pověsti - Čertův kámen 
 

2317)  TREK 
Odpůrce bioplynky Jiří Malec je novým starostou Hlubokých Mašůvek / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
20, č. 48 (30.11.2010), s. 3. 
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Hluboké Mašůvky 
- osobnosti - starostové - Malec, Jiří - zvolení 
 
 
 

Hnan ice: 
 
 

2318)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Nordic walking: chodci zaplavili Podyjí : zdravý pohyb s hůlkami spojený s ochutnávkou vín přilákal do 
Hnanic a okolí desítky vyznavačů nordic walkingu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 97 (26.4.2010), s. 3. 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické hole - nordic walking - akce - 
Znovín Walking - víno - ochutnávky - Znovín Znojmo, a. s. 
 

2319)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vinice - Hnanice: vinařství sází na Sauvignon : Vinařství Vinice - Hnanice testuje kvalitu surovin ze svých 
vinohradů na vzorcích vyráběných šetrnými moderními technologiemi / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 104 (5.5.2010), s. 4. 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - Vinice - Hnanice, s. r. o. - 
charakteristika - preferované - odrůdy - Sauvignon 
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2320)  SMOLA,  Danie l  
Kořínkovi plní víno do lahví šestý rok : rodinné Vinařství Kořínek z Hnanic začínalo s jedním a půl 
hektarem vlastních vinic, dnes jich má třiadvacet / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 121 (26.5.2010), s. 4. 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - průmysl - rodinná - vinařství - Vinařství Kořínek Hnanice - založení - 
působení - vinaři - Kořínek, Petr - rozhovory 
 

2321)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Hnanice mají nejmalebnější Sklepní uličku / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 175 (30.7.2010), s. 4. 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - památky - obyvatelstvo - historie - současnost 
 

2322)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Ve sklepě u Chvatíků sedí na  prameni žába : Osada Havranů nabízí dobré víno, tradiční jídlo, relaxaci na 
koních i ubytování / Sylva Pavlačková. --In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,  
č. 191 (18.8.2010), s. 4. 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - Osada havranů - turistika - cykloturistika - jízda na 
koních - ochutnávky vín - tradiční jídla - ubytování - Chvatík, Pavel 
 

2323)  TOF 
Bývalou celnici zaplní exponáty / tof. -- In: Listy jižní Moravy. -- Roč. 3, č. 9 (2010), s. 7. 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - hranice - hraniční - přechody - celnice - nemovitosti - správa - Krajský 
úřad Jihomoravského kraje - převzetí - využití - depozitáře 
 

2324)  JM 
Lenza se brání / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 
10, č. 50 (6.12.2010), s. 1. 

dtto: 
MRVA, Vlastimil. Firmu LENZA se snažili poškodit lživou informací. Znojemsko. 7.12.2010, roč. 20, č. 49, 
s. 1, 3. 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - průmysl - nábytkářské - firmy - Lenza, spol. s.r.o. - nábytek - kvalita - 
Asociace českých nábytkářů - obvinění - oponentní posudky 
 
 
 

Hn ízdo: 
 
 

2325)  BE 
Popp: Jestli přežijeme letos, přežijeme vždy / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 5 (25.1.2010), s. 5. 
obce - Hnízdo (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - osobnosti - vinaři - Popp, 
František - rozhovory 
 

2326)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Popp: Máme jednu z nejlepších tratí : lokalitu Ječmeniště si hnízdečtí vinaři velmi považují / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 64 (17.3.2010), s. 4. 
obce - Hnízdo (Znojmo, Česko) - Chvalovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Eko Hnízdo, s.r.o. - 
osobnosti - zakladatelé - Popp, František - rozhovory 
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Hodon ice: 
 
 

2327)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Vinař Barabáš vsadil na Sauvignon : třiačtyřicetiletý vinař Jiří Barabáš z Hodonic se už druhý rok věnuje 
náročné bio produkci vína / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 11 (14.1.2010), s. 4. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinařství - víno - osobnosti - vinaři - Barabáš, Jiří - 
rozhovory 
 

2328)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Hodonické trápí štiplavý zápach : nepříjemný puch vadí lidem z Hodonic a Tasovic / Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 50 (1.3.2010), s. 1. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - zápach - příčiny - hledání - písemné – stížnosti 
 

2329)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka,  1973-  
Archeologové odkryli v Hodonicích na 120 objektů / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 30 (19.7.2010), s. 13. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - výzkumy - nálezy 
 

2330)  TREK 
Unikátní nález dvou hrobů u Hodonic / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 29 (20.7.2010), s. 4. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - výzkumy - nálezy - hroby 
 

2331)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Archeologové objevili hroby z doby bronzové / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 188 (14.8.2010), s. 3. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - doba bronzová - výzkumy - nálezy 
 

2332)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Hodonice rostou, oblíbily si je desítky mladých : jedna z největších vesnic na Znojemsku nabízí množství 
zábavy / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 187 
(13.8.2010), s. 4. -- Vesničky a města. 19. díl. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - rozvoj - historie - současnost - 
obyvatelstvo - podmínky 
 

2333)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Špillar: Cena vína stoupne o třetinu / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 232 (6.10.2010), s. 4. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - víno - výroba - osobnosti - vinaři 
- Špillar, František 
 

2334)  TIK 
Hodonice mají něco, co jim ostatní mohou závidět / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 36 (7.9.2010), 
s. 1. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - víceúčelová - zařízení - slavnostní - 
otevření 
 

2335)  MM 
Hodonice povede starosta Rožnovský / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 264 (13.11.2010), s. 3. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Rožnovský, 
Jan - zvolení 
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2336)  CHAF 
V Hodonicích volbu starosty provázel ohňostroj i věnec ze svíček / chaf, jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 47 (15.11.2010), s. 1, 4. 
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Hodonice - osobnosti - 
starostové - Rožnovský, Jan - zvolení 
 
 
 

Horn í  Břečkov: 
 
 

2337)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Američany zajímala jen železná opona : Horní Břečkov a Čížov je rájem turistů a cyklistů / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 257 (5.11.2010), s. 4. -- 
Vesničky a města. 40. díl. 
obce - Horní Břečkov (Znojmo, Česko) - Čížov - dějiny - současnost - památky - turistika 
 
 
 

Horn í  Dubňany: 
 
 

2338)  DAK 
O větrnících se bude jednat veřejně / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 152 (1.7.2010), s. 3. 
obce - Horní Dubňany (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - výstavba - veřejná - 
projednávání 
 

2339)  PL 
Horní Dubňany slavily 760 let od založení / PL. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 28 (7.7.2010), s. 8. 
obce - Horní Dubňany (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - 760. výročí - založení 
 

2340)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Horní Dubňany kvetou i díky blízké elektrárně : obec se třemi stovkami obyvatel na hranici Znojemska a 
Třebíčska žije bohatou historií, kulturou i sportem / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 211 (10.9.2010), s. 4. -- Vesničky a města. 33. díl. 
obce - Horní Dubňany (Znojmo, Česko) - dějiny - současnost - kulturní - sportovní - aktivity - rozvoj 
 
 
 

Horn í  Dunajov ice: 
 
 

2341)  KRUTIŠ,  Da l ibor  
Líbalovi dělají známá aromatická vína : rodinné vinařství Líbal v Horních Dunajovicích je vyhlášené svými 
aromatickými víny / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,     
č. 76 (31.3.2010), s. 4. 
obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Rodinné vinařství Líbal Horní Dunajovice 
- vína - výroba - představení 
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2342)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Vinařský guláš starosty Horních Dunajovic bodoval v soutěži / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 138 (15.6.2010), s. 3. 
obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - soutěže - Jihomoravský krajáč - 
osobnosti - starostové - Březina, Ladislav - vítězství 
 

2343)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Horní Dunajovice: šikmá věž a vodní tvrz / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 193 (20.8.2010), s. 4. 
obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - památky - obyvatelstvo - historie - 
současnost 
 

2344)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vyrábím přírodní, selská vína tradiční metodou / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 197 (25.8.2010), s. 4. 
obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - vína - výroba - osobnosti 
- vinaři - Špalek, Miloslav - rozhovory 
 

2345)  BE 
Anna Švecová: Hodně jsem chodila pěšky! / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 32 (2.8.2010), s. 1, 4. 
obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Švecová, Anna - 
100. výročí - narození 
 

2346)  EIS 
Anna Švecová se narodila za císaře pána / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 31 (3.8.2010), s. 1. 
obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Švecová, Anna - 
100. výročí - narození 
 

2347)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Rytíř je vinařem z Horních Dunajovic / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 221 (22.9.2010), s. 4. 
obce - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - víno - výroba - osobnosti 
- vinaři - Rytíř, Jiří 
 
 
 

Horn í  Koun ice: 
 
 

2348)  JM 
Kouničtí budou volit až v lednu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 34 (16.8.2010), s. 3. 
obce - Horní Kounice (Znojmo, Česko) - veřejný život - politické - strany - volby - odklady - leden 2011 
 

2349)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Horní Kounice jsou bez starosty / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 246 (22.10.2010), s. 4. 
obce - Horní Kounice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - obecní úřady - Obecní úřad Horní 
Kounice - bývalí - starostové - Karbaš, Petr 
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Hostěrad ice: 
 
 

2350)  SK 
Historické podzemí v Hostěradicích (1.díl) / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 4 (18.1.2010), s. 13. 

2. díl.: 
Znojemský týden. 25.1.2010, roč. 10, č. 5, s. 13. 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - historické - památky - podzemí - průzkumy - historie 
 

2351)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Hostěradice chystají cesty k novým domům / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 55 (6.3.2010), s. 3. 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - rodinné domy - výstavba - inženýrské sítě - 
dokončování 
 

2352)  SPA 
V obci vyrostou nové domky / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,      
č. 103 (4.5.2010), s. 3. 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - rodinné domy - výstavba - inženýrské sítě - 
dokončování - dotace 
 

2353)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Hostěradice postavily sociální byty / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 201 (30.8.2010), s. 3. 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - bydlení - sociální bydlení - senioři - sociální - byty - výstavba - 
dokončení 
 

2354)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Bitva u Slavkova měla prý být u Hostěradic / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 205 (3.9.2010), s. 4. 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - pověsti - historie - současnost 
 

2355)  STANO 
Hostěradice / stano. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 
10, č. 41 (4.10.2010), s. 9. 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - obyvatelstvo - památky - historie - 
současnost 
 

2356)  MM 
V Hostěradicích obhájil Šeiner / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 264 (13.11.2010), s. 3. 
obce - Hostěradice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Šeiner, 
Marek - zvolení 
 
 
 

Host im: 
 
 

2357)  BE 
Dobrovolní hasiči si zvolili starostu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 11 (8.3.2010), s. 9. 
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obce - Hostim (Znojmo, Česko) - služby - dobrovolní - hasiči - osobnosti - starostové - Procházka, 
Ludvík - zvolení 
 

2358)  MCH 
V letním kině zahrají metalové kapely / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 150 (29.6.2010), s. 3. 
obce - Hostim (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hell´s Fest - zahájení 
 

2359)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Hostim leží až na pomezí Vysočiny / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 228 (1.10.2010), s. 4. 
obce - Hostim (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - obyvatelstvo - památky - historie - současnost 
 
 
 

Hrabět ice: 
 
 

2360)  ČTK 
Rakouskou černou skládku odvezli / ČTK, vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 
č. 206 (4.9.2010), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Hrabětice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - nelegální - rakouské - odpady - černé skládky - 
prověřování 
 

2361)  EIS 
Znovuobnovená Kalvárie v Hraběticích / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 34 (24.8.2010), s. 12. 
obce - Hrabětice (Znojmo, Česko) - církev - poutní místa - Kalvárie - obnovení - rekonstrukce 
 

2362)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
U Hrabětic lze potkat motáka pochopa i čápy / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 217 (17.9.2010), s. 4. 
obce - Hrabětice (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - obyvatelstvo - památky - historie - 
současnost 
 
 
 

Hrádek: 
 
 

2363)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 25 (22.6.2010), s. 11. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - dějiny - 11. -20. stol. - tvrze - Nagradku - Erdberg - památky - kostely 
- historie - současnost - fotografie 
 

2364)  KUBIC,  Ondřej 
Srandamatch v Hrádku pod dohledem drsné Polycyje / Ondřej Kubic, Roman Štrunc. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 20, č. 29 (20.7.2010), s. 5. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - sport - fotbal - turnaje - Srandamatch - TJ Sokol Hrádek 
 

2365)  JM 
Zápas s dluhy nevzdává / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 34 (16.8.2010), s. 5. 
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obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nezaměstnaní - Hrazdílek, Miroslav - 
pomoc - Oblastní charita Znojmo 
 

2366)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Hrádek je i v tuzemské knize rekordů / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 240 (15.10.2010), s. 4. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - památky - kultura - obyvatelstvo - historie - 
současnost 
 

2367)  MRVA,  V last imi l  
Karakan se v Hrádku rozloučí velkorysým gestem / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 46 
(16.11.2010), s. 4. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - hudební skupiny - Karakan - 20. výročí - činnost - 
ukončení - osobnosti - zpěváci - Kavulok, Karel - rozhovory 
 

2368)  MM 
Zemřel probošt Stanislav Krátký / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 46 
(19.11.2010), s. 3. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - proboštové - kněží - Krátký, Stanislav - úmrtí 
 

2369)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Hrádecký pan farář, biskup a probošt odešel na věčnost / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
20, č. 49 (7.12.2010), s. 5. 
obce - Hrádek (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - faráři - kněží - proboštové - Krátký, Stanislav - 
úmrtí 
 
 
 

Hrušovany nad Jev i šovkou: 
 
 

2370)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Dva kilometry stále uběhnu za 11 minut : úctyhodných sedmatřicet let zasvětil pětašedesátiletý hasič 
Alfréd Ležák záchranářské práci / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 1 (2.1.2010), s. 4. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - osobnosti - Ležák, Alfréd - 
rozhovory 
 

2371)  MOŠTĚK,  Mart in  
Hřbitovní kaple v Hrušovanech dostala novou střechu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 5 (7.1.2010), s. 3. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - historické - památky - hřbitovní - kaple - opravy 
 

2372)  JM 
Energii z fotovoltaiky využije drůbežárna / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 8 (15.2.2010), s. 4. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - průmysl - fotovoltaické - elektrárny - energie - 
využití - drůbežárny - Abro 
 

2373)  VOJTEK,  Mi lan  
Hevlín odpočítává poslední jízdy vlaků / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 136 
(12.6.2010), s. 12. 
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obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - Hevlín (Znojmo, Česko) - - železniční - doprava - 
tratě - provoz - ukončení 
 

2374)  SMOLA,  Danie l  
Den otevřených dveří zahájil na Emině zámku letní sezonu / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 136 (12.6.2010), s. 3. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - sociální péče - alkoholici - psychotici - sociální - 
zařízení - Emin zámek, p. o. - den otevřených dveří 
 

2375)  PEŘINA,  Josef 
Vzpomínka na velkou vinařskou osobnost - 100 let od narození Františka Ferta / Josef Peřina. -- In: 
Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884. -- Roč. 103 (2010), č. 6, s. 316-317. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - Státní statek 
Znojmo - osobnosti - vinaři - Fert, František - 100. výročí - narození 
 

2376)  SMOLA,  Danie l  
Práce s psychotiky je náročná, ale důležitá / Daniel Smola, Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 138 (15.6.2010), s. 4. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - sociální péče - sociální - zařízení - zámky - Emin 
zámek, p. o. - alkoholici - psychotici - péče - osobnosti - ředitelé - Kučera, Bořivoj - rozhovory 
 

2377)  MOŠTĚK,  Mart in  
Zůstane jen násep, vlak už nepřijede / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 150 (29.6.2010), s. 4. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - vlaky - tratě - Hevlín-
Hrušovany n/Jev. - zrušení - Januška, Ivan - rozhovory - vzpomínky 
 

2378)  MOŠTĚK,  Mart in  
Hrušovany: konec nočního hluku : vyhlášku proti rušení nočního klidu schválili zastupitelé v Hrušovanech 
nad Jevišovkou / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 152 
 (1.7.2010), s. 1. 

dtto: 
RTZ. Obrnili se proti hluku. Znojemský týden. 12.7.2010, roč. 10, č. 29, s. 4. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - životní prostředí - hlučnost - hluk - rušení nočního 
klidu - vyhlášky - zastupitelé - schválení - postihy 
 

2379)  BE 
Lokálka z Hrušovan do Hevlína končí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 1. 

dtto: 
EIS. Z Hevlína odjel poslední vlak. Znojemsko. 7.7.2010, roč. 20, č. 27, s. 5. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - Hevlín (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - tratě 
- provoz - ukončení 
 

2380)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Hrušovany: městu hrozí exekuce : rozzlobený muž posílá na hrušovanský úřad exekutora / Dalibor Krutiš. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 177 (2.8.2010), s. 1. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - soudnictví - kauzy - Městský úřad Hrušovany n/Jev. 
- exekuce 
 

2381)  MM 
Hrušovany zvou na Vavřinecké slavnosti / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 181 (6.8.2010), s. 3. 
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obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Vavřinecké slavnosti - programy 
- pozvánky 
 

2382)  JAS 
Místo meruňkových knedlíků navařili škvarkové! / jas. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 31 (26.7.2010), s. 4. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Česko) - kultura - slavnosti - škvarkové - knedlíky - soutěže 
 

2383)  TAUŠOVÁ,  Zuzana 
V nejšetrnější obci spásají trávu ovce / Jan Němec. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 215 (15.9.2010), s. 1. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - životní prostředí - ekologie - ekologické - soutěže - 
5. ročník - vítězové 
 

2384)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Hrušovany jsou synonymem pro cukr : třítisícové městečko Hrušovany nad Jevišovkou je známé 
především největším cukrovarem v republice / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 234 (8.10.2010), s. 4 . -- Vesničky a města. 36 díl. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - dějiny - současnost 
 

2385)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Fousek: Chci vydat knihu o Hrušovanech / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 237 (12.10.2010), s. 3. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - dějiny - současnost - osobnosti - sběratelé - 
fotografové - Fousek, Miroslav - publikace - materiály - shromažďování 
 

2386)  MOŠTĚK,  Mart in  
Stát chce odepsat hevlínskou lokálku : železniční trati z Hrušovan do Hevlína hrozí definitivní zánik / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 239 (14.10.2010),    
s. 3. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - Hevlín (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - 
Správa železniční dopravní cesty - tratě - zrušení - protesty 
 

2387)  BE 
Hrušovany jsou ekologicky nejpříznivější úřad 2010 / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 40 (27.9.2010), s. 5. 

dtto: 
EIS. Hrušovany mají zelený úřad. Znojemsko. 27.9.2010, roč. 20, č. 39, s. 4. 
RED. Soutěž Zelené úřadování má své vítěze. Listy jižní Moravy. Roč. 3, č. 10 (2010), s. 3. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - životní prostředí - ekologie - ekologické - soutěže - 
5. ročník - vítězové 
 

2388)  MOŠTĚK,  Mart in  
Zastupitelé prodali zámek. Před volbami / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 253 (1.11.2010), s. 3. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - prodej 
 

2389)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Dostal jsem medaili Za věrnost / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 255 (3.11.2010), s. 3. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - osobnosti - velitelé - Karásek, 
František - medaile - Za věrnost I. stupně - rozhovory 
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2390)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Nemohu pochopit likvidaci znojemské mlékárny / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20,      
č. 43 (26.10.2010), s. 2. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - zemědělství - potravinářství - Ministerstvo 
zemědělství - osobnosti - vedoucí - Třísková, Dana - rozhovory 
 

2391)  JM 
Zámek přestaví pro seniory / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 46 (8.11.2010), s. 13. 
obce - Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - prodej - Domov pro 
seniory Hrušovany n/Jev. - využití 
 
 
 

Chva la t ic e: 
2392)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Malebné Chvalatice trápí úbytek obyvatel / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 22, č. 5 (7.1.2011), s. 4. 
obce - Chvalatice (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - památky - obyvatelstvo - historie - 
současnost 
 
 
 

Chva lo v i ce: 
 
 

2393)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Malá domů pro starostu? Milion korun : Transparency International se zajímá o případ, při kterém 
zastupitelé Chvalovic chtějí prodat obecní pozemky hluboko pod cenou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 73 (27.3.2010), s. 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - obecní - pozemky - prodej - nízké - ceny - šetření - 
Transparency International 
 

2394)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Země lží: verdikt je na úřednících : dlouho očekávaná stavba zábavního parku v Hatích, známá jako 
Země lží, dostává konkrétnější podobu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 83 (9.4.2010), s. 1. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) – Znojmo-Hatě - služby - zábavní - parky - Země lží Hatě - obchody - 
výstavba - projekty - jednání 
 

2395)  RZT 
Starosta Chvalovic Stáňa čelí aféře s pozemky / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 1. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Ve Chvalovicích pozemky za dvacetikorunovou pusu. Znojemsko. 30.3.2010, roč. 20, 
č. 13, s. 1. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - obecní - pozemky - prodej - nízké - ceny - starostové 
- Stáňa, Jaroslav - šetření - Transparency International 
 

2396)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vinař: Víno zraje v dubových sudech : na vlastní hrozny a kvalitní vinice sázejí ve Vinařství Vaněk / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 87 (14.4.2010), s. 4. 
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obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinařství Vaněk Chvalovice - osobnosti - vinaři 
- Vaněk, Jan - rozhovory 
 

2397)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
V centru Chvalovic vznikne dinopark : zastupitelé Chvalovic prodali část návsi soukromému majiteli, 
který už v obci provozuje několik veřejných domů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 90 (17.4.2010), s. 1. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Chvalovice - hospodaření 
- náves - prodej - Real Company - Prehistoric park - vybudování 
 

2398)  RZT 
Země lží se brzy stane pravdou / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 4. 
obce - Hatě - Chvalovice (Znojmo, Česko) - služby - zábavní - parky - Země lží Hatě - obchody - 
výstavba - projekty - jednání 
 

2399)  SMOLA,  Vojtěch  
U Znojma vzniká areál pohyblivých modelů dinosaurů / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 113 (17.5.2010), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - atrakce - prehistorická - zvířata - dinosauři - 
modely - expozice - vybudování - Real Company 
 

2400)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
V centru Chvalovic vzniká dinopark : zastupitelé Chvalovic prodali část návsi soukromému majiteli, který 
už v obci provozuje několik veřejných domů / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 8, č. 16 (23.4.2010), s. 4. 

dtto: 
BE. Místo hromad textilu tu žijí dinosauři. Znojemský týden. 31.5.2010, roč. 10, č. 23, s. 8. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - atrakce - prehistorická - zvířata - dinosauři - 
Dinoparky - vybudování - Real Company 
 

2401)  TREK 
Do Chvalovic se stěhuje 50 dinosaurů / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 17 (27.4.2010), s. 1. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Chvalovice - hospodaření 
- náves - prodej - Real Company - Prehistoric park - vybudování 
 

2402)  VOJTEK,  Mi lan  
Chvalovice mají prehistorický park s ještěry / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, 
č. 124 (29.5.2010), s. 12. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Tisícovka lidí už viděla dinosaury u hranic. Mladá fronta dnes. 2.6.2010, roč. 21,        
č. 127, s. 1, Jižní Morava. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - dějiny - pravěk - interaktivní - expozice - Prehistoric park 
Chvalovice - otevření 
 

2403)  TREK 
Ve Chvalovicích řvou pravěcí obři / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 22 (1.6.2010), s. 1. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - dějiny - pravěk - interaktivní - expozice - Prehistoric park 
Chvalovice - otevření 
 

2404)  VOJTEK,  Mi lan  
Trhovci přišli o padělky zboží za víc než pět miliónů / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 20, č. 150 (29.6.2010), s. 10. 
obce - Hatě - Chvalovice (Znojmo, Česko) - obchod - tržnice - padělky – odhalení 
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2405)  MOŠTĚK,  Mart in  
Starosta: Mlčte, tady není cirkus! / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 195 (23.8.2010), s. 1, 2. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - obecní - pozemky - prodej - nízké - ceny - starostové 
- Stáňa, Jaroslav - veřejná - jednání - protesty 
 

2406)  MOŠTĚK,  Mart in  
Obecní prodejna: nájem 500 měsíčně : chvalovický starosta chtěl otevřít v obci levnou prodejnu 
potravin / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 196 
(24.8.2010), s. 1. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - obchod - obecní - prodejny - levné - potraviny - výběrové řízení 
 

2407)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Adámkovi vyrábí víno s etiketou své fenky / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 209 (8.9.2010), s. 4. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - víno - výroba - osobnosti - 
vinaři - Adámek, Jiří - rozhovory 
 

2408)  RD 
Starostovi synové stáhli žádost o pozemek / rd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 1. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - obecní - pozemky - prodej - nízké - ceny - starostové 
- Stáňa, Jaroslav - veřejná - jednání - protesty 
 

2409)  MM 
Zemi lží čeká mezistátní řízení / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 241 (16.10.2010), s. 3. 
obce - Hatě - Chvalovice (Znojmo, Česko) - služby - zábavní - parky - Země lží Hatě - obchody - 
výstavba - projekty - životní prostředí – mezinárodní - posudky 
 

2410)  TIK 
Padělané hodiny ukryté ve skrýši pod podlahou / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 40 (5.10.2010),    
s. 3. 
obce - Hatě - Chvalovice (Znojmo, Česko) - obchod - tržnice - padělky - odhalení - zabavení - Policie ČR 
 

2411)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Chvalovice: volby ovlivnilo kasino : obyvatelé Chvalovice dostali před volbami dopis od vedení místního 
kasina / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 248 
(25.10.2010), s. 1, 3. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - voliči - 
ovlivňování - American Chance Casinos 
 

2412)  KARM 
Freeport má nejlepší webové stránky / karm. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 45 (9.11.2010), s. 4. 
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě - obchod - obchodníci - Freeport International Outlet Hatě - 
soutěže - WebTop100 - vítězství 
 
 
 

Jamo l i ce: 
 
 

2413)  SK 
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Templštejn v rozkvětu i úpadku / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 3 (11.1.2010), s. 13. 
obce - Jamolice (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - zříceniny - Templštejn - historie 
 
 
 

Jaros lav ice : 
 
 

2414)  STLBA 
Plaveckou jedničkou je Michal Rubáček / stlba. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 4 (26.1.2010), s. 15. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal 
 

2415)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Víkend: tasovická vína a jaroslavický moučník : tento víkend ovládne tradiční tasovický košt vín a zbrusu 
nová akce. Tou je soutěž o nejlepší jaroslavický moučník / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 55 (6.3.2010), s. 4. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Tasovický košt vín 
- O nejlepší jaroslavický moučník 
 

2416)  MOŠTĚK,  Mart in  
Spor o zámek jde do třetího kola : znojemský soud bude potřetí projednávat žalobu na určení 
vlastnictví zámku v Jaroslavicích / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 65 (18.3.2010), s. 1. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - vlastnictví - spory - soudní - 
projednávání 
 

2417)  VSM 
Spor o zámek v Jaroslavicích nekončí / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21,    
č. 73 (27.3.2010), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - vlastnictví - určení - spory - soudní 
- projednávání 
 

2418)  JM 
Dcera hraběte nevzdává spor o Jaroslavický zámek / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 4. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - vlastnictví - určení - spory - soudní 
- projednávání 
 

2419)  ROUPEC,  Jiř í  
Říkalo se jim Pošťáci / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 20 (18.5.2010), s. 12. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - hudební - kapely - Pošťáci - osobnosti - hudebníci 
- Machovec, Bořivoj Boris - rozhovory 
 

2420)  EIS 
Jaroslavičtí vinaři otevírají své sklepy / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 30 (27.7.2010), s. 9. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - víno - ochutnávky - Otevřené 
sklepy 
 

2421)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 30 (27.7.2010), s. 11. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - dějiny - 15. století - zámky - historie - současnost - fotografie 
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2422)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Dvě silnice z Jaroslavic do Rakouska budou brzy nové / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 245 (21.10.2010), s. 3. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - Zwingendorf (Rakousko) - silniční - doprava - silnice - výstavba - 
rekonstrukce 
 

2423)  SMOLA,  Danie l  
V teplém počasí jsme dělali i čtyři zátahy denně : Jaroslavičtí rybáři včera ukončili výlov největšího 
rybníka na Znojemsku / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 258 (6.11.2010), s. 4. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - Zámecký rybník - výlov - Rybníkářství 
Pohořelice - Kozlík, Martin - rozhovory 
 

2424)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Jaroslavice: rybník, zámek a solární panely : už šest let trvá soudní spor o dominantu Jaroslavic - místní 
zámek. / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 280 
(3.12.2010), s. 4 . -- Vesničky a města. 44. díl. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - dějiny - současnost - památky 
 

2425)  EISENBRUK,  Jiř í  
Zapomeňme na půtky a začněme pracovat, řekl staronový starosta Zálešák / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 46 (16.11.2010), s. 1, 2. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Jaroslavice - osobnosti 
- starostové - Zálešák, Petr - zvolení 
 
 
 

Jev i šov ice: 
 
 

2426)  MOŠTĚK,  Mart in  
Jevišovice chystají vyčištění přehrady : Jevišovičtí připravili projekt obnovy přehrady, se kterým se 
ucházejí o evropské peníze / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 3 (5.1.2010), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - Jevišovická přehrada - obnova - vyčištění - 
projekty - dotace - Evropská unie - žádosti 
 

2427)  SMOLA,  Vojtěch  
Jevišovice vybudují terminál : v Jevišovicích se rozhodli nahradit nevyhovující autobusovou zastávku 
novým terminálem, který přispěje k bezpečnosti cestujících / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. 
-- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 5 (7.1.2010), s. 4, Jižní Morava 

dtto: 
RZT. Jevišovice budou mít nový autobusový terminál. Znojemský týden. 4.1.2010, roč. 10, č. 2, s. 1. 
TREK. Jevišovice staví nový autobusový terminál. Znojemsko. 5.1.2010, roč. 20, č. 1, s. 2. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - doprava - autobusové - terminály - vybudování 
 

2428)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Nabídneme lidem tradiční, poctivý chléb : devětatřicetiletý profesionální pekař Vladimír Polášek            
z Moravských Budějovic otevřel pekárnu a prodejnu pečiva v Jevišovicích / Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 5 (7.1.2010), s. 4. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - průmysl - parní - pekárny - provoz - obnovení - pekaři - Polášek, 
Vladimír - rozhovory 
 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 297 - 

2429)  SMOLA,  Vojtěch  
Z automatu budou na Znojemsku padat i kuřata / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 8 (11.1.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
SVAČINA, Gracián. Jevišovice: Budeme kupovat mléko a kuřata z automatů?. Znojemsko. 5.1.2010, roč. 
20, č. 1, s. 1. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - obchod - automaty - mléko - kuřata - instalace - Agrodružstvo 
Jevišovice 
 

2430)  VSM 
Jevišovice si chtějí vyčistit přehradu / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21,   
č. 11 (14.1.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - příroda - vodstvo - přehrady - Jevišovická přehrada - znečištění - 
sinice – odstranění 
 

2431)  MOŠTĚK,  Mart in  
Jevišovičtí chutnali jitrnice. Po šesté : jitrnice od téměř třiceti příležitostných kuchařů i řezníků          
z Jevišovic a okolí v sobotu ochutnávali hosté tradiční Jevišovské jitrnice / Martin Moštěk. -- In: 
 Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 26 (1.2.2010), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - vaření - soutěže - jitrnice - Jevišovická jitrnice - 
6. ročník - Sýpka Jevišovice 
 

2432)  ZABADALOVÁ,  Veron ika  
V Jevišovickém zámku objevili vzácný obraz / Veronika Zabadalová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 46 (24.2.2010), s. 3. 

dtto: 
JM. Restaurátoři objevili vzácnou malbu. Znojemský týden. 8.3.2010, roč. 10, č. 11, s. 9. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - restaurátoři - vzácné - malby - 
odkrytí 
 

2433)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Restaurátoři v Jevišovicích objevili vzácné plátno / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 47 (25.2.2010), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
PETERKOVÁ, Ľuba. Na zámku v Jevišovicích byl objeven vzácný obraz. Znojemsko. 9.3.2010, roč. 20,    
č. 10, s. 1. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - Starý zámek - kaple - opravy - 
renesanční - malby - objevy 
 

2434)  HOMOLA,  Miros lav  
Památkáři objevili v kapli vzácný obraz : nalezené plátno dva krát dva metry z Jevišovic naznačilo splnění 
snu každého restaurátora / Miroslav Homola. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 50 
(1.3.2010), s. 5. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - Starý zámek - kaple - opravy - 
renesanční - malby - restaurátoři - objevy 
 

2435)  SK 
V Jevišovicích staví sběrný dvůr odpadů / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 4. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - odpady - sběrné - dvory - výstavba 
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2436)  SK 
Jevišovickou přehradu čeká obnova / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 5. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - příroda - vodstvo - přehrady - Jevišovická přehrada - znečištění - 
obnova 
 

2437)  SK 
Most v Jevišovicích má nedostatky, chystá se jeho rekonstrukce / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 5. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - mosty - rekonstrukce - Správa a údržba silnic 
JmK 
 

2438)  SMO 
Agrodružstvo čelí insolvenčnímu řízení / smo, čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 100 (29.4.2010), s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - Brno (Česko) - soudnictví - Agrodružstvo Jevišovice - insolvenční řízení 
 

2439)  SK 
Nová dětská knihovna v Jevišovicích / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 17 (19.4.2010), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - dětská knihovna - 
vybudování - dotace - Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

2440)  SMO 
Insolvenční řízení s družstvem skončilo / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 101 (30.4.2010), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - Brno (Česko) - soudnictví - Agrodružstvo Jevišovice - Krajský soud 
v Brně - insolvenční řízení 
 

2441)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Jevišovice: dračí lodě zvíří vodu přehrady / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 106 (7.5.2010), s. 4. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - sport - kanoistika - dračí lodě - Jevišovická přehrada - akce - Den 
pro Jevišovickou přehradu 
 

2442)  SPA 
Jevišovice opraví dětskou knihovnu / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 109 (12.5.2010), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Obecní knihovna Jevišovice 
- dětské oddělení - rekonstrukce 
 

2443)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
V Jevišovicích už slouží nový terminál : v jevišovické ulici U stodol otevřeli moderní autobusový terminál 
/ Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 121 (26.5.2010), 
s. 3. 

dtto: 
TREK. V Jevišovicích vyměnili svou raritu za svoje bezpečí. Znojemsko. 1.6.2010, roč. 20, č. 22, s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - autobusová - doprava - terminály - výstavba - dokončení 
 

2444)  SK 
Zámek v Jevišovicích otevřela muzejní noc / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 21 (17.5.2010), s. 7. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - Starý zámek Jevišovice - otevření - 
Brněnská muzejní noc 
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2445)  MM 
O peníze na přehradu požádají znova / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 140 (17.6.2010), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - přehrady - Jevišovická přehrada - čištění - 
revitalizace - projekty - dotace - žádosti 
 

2446)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Nad Jevišovkou se v sobotu neslo vodácké ahój / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 143 (21.6.2010), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - sport - vodáctví - vodáci - řeky - Jevišovka, řeka (Česko) - sjíždění - 
tradice - obnovení 
 

2447)  SK 
Jevišovičtí budou mít památník / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 24 (7.6.2010), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - památníky - návrhy - výstavba – plánování 
 

2448)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka,  1973-  
Pavel Málek: Projekt Added Value nám přinesl spoustu nápadů / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 24 (7.6.2010), s. 5. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - evropské - projekty - Added Value - doprava - 
ekologie - osobnosti - starostové - Málek, Pavel - rozhovory 
 

2449)  PÁNKOVÁ,  Eva  
Starý zámek v Jevišovicích rozšiřuje svoji nabídku / Eva Pánková. -- In: Zpravodaj města Jevišovice. -- 
Č. 9 (.06.2010), s. 10. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - Starý zámek - sezony - expozice - 
rozšíření 
 

2450)  VSM 
Zbavit se starého nábytku je snazší / vsm, liw. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 
č. 186 (12.8.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - komunální odpad - sběrné dvory - otevření 
 

2451)  MM 
Jevišovice postaví šest bytů pro mladé / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 197 (25.8.2010), s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - bydlení - byty - rodiny - výstavba 
 

2452)  LIPOWSKÁ,  K lára  
Jevišovice oslaví slavného rodáka, rytíře i lapku Čerta / Klára Lipowská. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 198 (26.8.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Jevišovické kulturní léto - programy - přípravy - 
zahájení 
 

2453)  SMOLA,  Danie l  
Třetí Jevišovické slavnosti rozpálil Suchý Čert : historický průvod s více než stovkou postav, kapely 
nejrůznějších žánrů či výstava dravců byly kulisou Jevišovických historických slavností / Daniel Smola. -
- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 201 (30.8.2010), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Jevišovické historické slavnosti - 3. ročník - 
Suchý Čert 
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2454)  PI 
Město láká na přírodní krásy i hodnotné historické památky / PI. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 8, č. 34 (27.8.2010), s. 4. 

dtto: 
AUDY, Ladislav. Jevišovické historické slavnosti znovu oživí dějiny: už zítra. Znojemské noviny. 
27.8.2010, roč. 8, č. 34, s. 5. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - historické - památky - historie - současnost 
 

2455)  TREK 
Stohlavý průvod prošel Jevišovicemi / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 35 (31.8.2010), s. 1. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Jevišovické historické slavnosti - 3. ročník - 
historické - průvody 
 

2456)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Skládku u Jevišovic nahradí keře a zeleň / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 243 (19.10.2010), s. 3. 

dtto: 
TREK. Jevišovická skládka bude zelená. Znojemsko. 2.11.2010, roč. 20, č. 44, s. 1. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - skládky - rekultivace - projekty - dotace - 
sběrné dvory - vybudování 
 

2457)  SPA 
Kapli jevišovického zámku odívají do slušivějšího kabátu / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 252 (30.10.2010), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - Starý zámek v Jevišovicích - kaple - 
rekonstrukce 
 

2458)  MOŠTĚK,  Mart in  
Jevišovice jsou zatím bez starosty / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 262 (11.11.2010), s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstva - zasedání - 
starostové - zvolení - odložení 
 

2459)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Jevišovice: dva zámky, sýpka i stezka : nejmenší město v regionu nabízí nejstarší vodní nádrž na Moravě, 
historické památky i moderní krytý bazén / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 268 (19.11.2010), s. 4. -- Vesničky a města. 42 díl. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - dějiny - současnost - památky 
 

2460)  SMOLA,  Danie l  
Agro Jevišovice? Majoritní podíl vlastním já : někdejší Agrodružstvo Jevišovice se transformovalo       
na akciovou společnost Agro Jevišovice / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 275 (27.11.2010), s. 4. -- Podnikání na Znojemsku. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) (Česko) - zemědělství - podniky - Agrodružstvo Jevišovice - 
transformace - Agro Jevišovice, a.s. - osobnosti - podnikatelé - Rada, Bohumír - rozhovory 
 

2461)  MOŠTĚK,  Mart in  
Neuvolněný starosta šetří městu peníze / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 283 (7.12.2010), s. 4. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Málek, Pavel 
- rozhovory 

2462)  MOŠTĚK,  Mart in  
Málek v Jevišovicích nakonec obhájil / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 8, č. 47 (26.11.2010), s. 3. 
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obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Málek, Pavel 
- zvolení 
 

2463)  TREK 
Jevišovice povede Pavel Málek a více zastupitelů / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 48 (30.11.2010), 
s. 3. 
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Jevišovice - osobnosti 
- starostové - Málek, Pavel - zvolení 
 
 
 

Jezeřany – Maršov ice: 
 
 

2464)  MCH 
Jezeřany získaly cenu veřejnosti / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 58 (10.3.2010), s. 3. 
obce - Jezeřany-Maršovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - zviditelnění - internet - 
World Wide Web - soutěže - Zlatý erb 2010 - Cena veřejnosti 
 

2465)  JM 
Jezeřany-Maršovice mají Zlatý erb 2009 / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 12 (15.3.2010), s. 3. 
obce - Jezeřany-Maršovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - zviditelnění - internet - 
World Wide Web - soutěže - Zlatý erb 2010 - Cena veřejnosti 
 
 
 

Jiř ice  u Miros lav i :  
 
 

2466)  MM 
Jiřice chystají cestu k novým domům / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 47 (25.2.2010), s. 3. 
obce - Jiřice u Miroslavi (Znojmo, Česko) - stavebnictví - parcely - silnice - výstavba - dotace - žádosti 
 

2467)  MM 
Z bývalé cihelny bude v Jiřicích lesopark / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 54 (5.3.2010), s. 3. 
obce - Jiřice u Miroslavi (Znojmo, Česko) - příroda - lesoparky - vybudování - rekultivace 
 

2468)  SK 
Ke stavebním parcelám přibude kanalizace, osvětlení a silnice / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 9 (22.2.2010), s. 4. 
obce - Jiřice u Miroslavi (Znojmo, Česko) - stavebnictví - kanalizace - osvětlení - výstavba - plánování 
 

2469)  PAVLŮ,  Jana 
Proč dnes děti nečtou? / Jana Pavlů. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,  
č. 78 (2.4.2010), s. 16. 
obce - Jiřice u Miroslavi -(Znojmo, Česko)  kultura - literatura - ZŠ Jiřice u Miroslavi - děti - aktivity - 
četba - Noc s Andersenem 
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2470)  PAVLŮ,  Jana 
V Jiřicích u Miroslavi vymysleli Ovocňáčka proti obezitě / Jana Pavlů. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 88 (15.4.2010), s. 12. 
obce - Jiřice u Miroslavi (Znojmo, Česko) - zdravotnictví - obezita - zdravá výživa - propagace - 
celostátní akce - Ovoce do škol - ZŠ Jiřice u Miroslavi - projektové dny - Ovocňáček 
 

2471)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
V Jiřicích u Miroslavi se léta vyráběly cihly / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 286 (10.12.2010), s. 4. 
obce - Jiřice u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - obyvatelstvo - hospodaření - historie 
- současnost 
 
 
 

Jiř ice  u Moravských Budějov i c : 
 
 

2472)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Miniobec zažívá generační výměnu starostů / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 263 (12.11.2010), s. 4. 
obce - Jiřice u Moravských Budějovic (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - obyvatelstvo - památky 
- historie - současnost 
 

2473)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Jiřice mají unikát: Galerii Bedřišky Znojemské / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 50 
(14.12.2010), s. 5. 
obce - Jiřice u Moravských Budějovic (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malířky 
- Krejčová, Božena - Bedřiška Znojemská - výstavy - galerie - Setkání - otevření 
 
 
 

Kravsko: 
 
 

2474)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Školáci v Kravsku mají vlastní keramickou dílnu / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 35 (11.2.2010), s. 3. 
obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - keramika - keramické - dílny - výstavba - dotace 
 

2475)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
O domácím úkolu se rodič doví z webu / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 71 (25.3.2010), s. 3. 
obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - školství - základní školy - World Wide Web - internet - výuka - 
projekty - dotace 
 

2476)  BE 
Víceúčelové hřiště v Kravsku už funguje! / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 17 (19.4.2010), s. 3. 
obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - sport - sportovní - víceúčelová - hřiště - otevření - zkušební provoz 
 

2477)  PADRTA,  V lad imír  
Nepřemožitelní deváťáci ze ZŠ Kravsko / Vladimír Padrta, Radmila Neumanová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 110 (13.5.2010), s. 12. 
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obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - ZŠ Kravsko - soutěže - Česká televize - účast - 
úspěchy 
 

2478)  KRAVSKO 
Kravsko otevírá nové hřiště. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 112 
(15.5.2010), s. 3. 
obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - sport - víceúčelová - sportovní - hřiště - otevření 
 

2479)  VSM 
Kravsko má zbrusu nové sportoviště / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21,      
č. 134 (10.6.2010), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
BE. V Kravsku otevřeli nové sportoviště. Znojemský týden. 31.5.2010, roč. 10, č. 23, s. 5. 
obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - sport - víceúčelová - sportovní - hřiště - otevření 
 

2480)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
K dnešním mladým se už prostě nehodím : bývalý volejbalový trenér žáků Miroslav Vocilka věnoval 
volejbalu celý život / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,   
č. 187 (13.8.2010), s. 18. 
obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - sport - volejbal - osobnosti - trenéři - Vocilka, Miroslav - kariéra - 
ukončení 
 

2481)  SMOLA,  Danie l  
Někdejší slávu Kravska připomíná stará továrna / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 274 (26.11.2010), s. 4. 
obce - Kravsko (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - historické - památky - obyvatelstvo - historie 
- současnost 
 
 
 

Krhov ice: 
 
 

2482)  IVANOVIČOVÁ,  Lenka 
Z historie obce / Lenka Ivanovičová. -- In: Zpravodaj Obecního úřadu v Krhovicích. -- Č. 1 (.09.2010),   
s. 5. 
obce - Krhovice (Znojmo, Česko) - dějiny - 1968 - kroniky - zápisy - historie 
 

2483)  MOŠTĚK,  Mart in  
U Krhovic se daří vinařům a rulandskému : Krhovice žijí nenápadným a poklidným životem. / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 292 (17.12.2010), s. 4 . -- 
Vesničky a města. 46. díl. 
obce - Krhovice (Znojmo, Česko) - dějiny - současnost 
 
 
 

Kuchařov ice: 
 
 

2484)  TREK 
Cvlcharuitz oslaví 790 let / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 9 (2.3.2010), s. 4. 
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - Cvlcharuitz - dějiny - první zmínka - založení obce - 790. výročí 
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2485)  JM 
Elektronika meteorologa nenahradí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 11 (8.3.2010), s. 5. 
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - meteorologie - meteorologické - stanice - 
historie - současnost 
 

2486)  MCH 
Začala rekultivace skládky u Znojma / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 83 (9.4.2010), s. 3. 

dtto: 
ŠIP. Rekultivace skládky začala. Znojemské listy. 8.4.2010, roč. 19, č. 7, s. 1. 
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - skládky - rekultivace - zahájení - dotace 
 

2487)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Hevera: diplomy z výstav přikládám do krbu : Jaromír Hevera tráví všechen čas ve svém vinohradu nebo 
ve sklepě / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 151 
(30.6.2010), s. 4 . -- Vinaři pod lupou. 
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinařství Hevera - vinaři - Hevera, Jaromír 
 

2488)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka,  1973-  
Mlejnek: Zapojení do projektu Added Value má několik výhod / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 33 (9.8.2010), s. 5. 
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - evropské - projekty - Added Value - doprava - 
ekologie - osobnosti - starostové - Mlejnek, Lubomír -rozhovory 
 

2489)  MOŠTĚK,  Mart in  
Nechci na radnici skončit s bypasem : po dvaceti letech v čele Kuchařovic nevylučuje starosta Lubomír 
Mlejnek další kandidaturu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 299 (28.12.2010), s. 4. 
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Kuchařovice - 
osobnosti - starostové - Mlejnek, Lubomír - rozhovory 
 
 
 

Lechov ice: 
 
 

2490)  SMOLA,  Vojtěch  
Obchvat na silnici smrti: ne / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21,   
č. 6 (8.1.2010), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - doprava - silnice smrti - dopravní nehody - obchvaty - výstavba - 
odklad 
 

2491)  KALODOVÁ,  Ju lie  
Vaří na strategickém místě, ale jídlo je to špatné / Julie Kalodová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 32 (8.2.2010), s. 2. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - služby - restaurace - Vinné sklepy Lechovice - nabídka - hodnocení - 
nespokojenost 
 

2492)  EIS 
Nevídané: Mošt pro slámové víno měl 50,5° cukernatosti / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 9 
(2.3.2010), s. 2. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinné sklepy Lechovice - slámové víno - výroba 
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2493)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Práce se závislými lidmi je záběr na psychiku : několik let se věnuje pomoci lidem závislým na drogách 
Jiří Hladík / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 98 
(27.04.2010), s. 4. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - sociální péče - narkomani - psychoterapie - Kontaktní centrum 
Netopeer - terapeutické komunity - psychoterapeuti - Hladík, Jiří - rozhovory 
 

2494)  SPA 
Vinné sklepy Lechovice získaly ceny na soutěži v Bruselu / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 108 (11.5.2010), s. 3. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinné sklepy Lechovice - mezinárodní - soutěže 
- Concours Mondial de Bruxelles - 17. ročník - víno - Pálava 2008 - ocenění 
 

2495)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Vinné sklepy Lechovice sbíraly medaile / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 148 (26.6.2010), s. 4. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vína - soutěže - Prešov (Slovensko) - San 
Francisko (Kalifornie) - medaile 
 

2496)  JM 
Typický uživatel drogy nikdy nepracoval / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 4. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - služby - sociální péče - narkomanie - prevence - drogy - alkohol - 
závislost - Škola života - pomoc 
 

2497)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Lechovický rodák Karl Pokorny: Nezahořkl jsem! / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20,    
č. 28 (13.7.2010), s. 4. 
obce - Lechovice -(Znojmo, Česko)  veřejný život - obyvatelstvo - osobnosti - rodáci - Pokorny, Karl - 
rozhovory 
 

2498)  MOŠTĚK,  Mart in  
Lechovice přejí hlavně aromatickým vínům / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 179 (4.8.2010), s. 4. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - vína - Vinné sklepy Lechovice 
 

2499)  SMO 
Lechovičtí uspěli při Králi vín / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,    
č. 211 (10.9.2010), s. 3. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinné sklepy Lechovice - soutěže - Král vín ČR 
2010 - ocenění 
 

2500)  SPA 
Lechovičtí vinaři získali tři medaile / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 224 (25.9.2010), s. 3. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinné sklepy Lechovice - soutěže - Hradecký 
pohár 2010 - ocenění 
 

2501)  VEČERKOVÁ,  Hana  
Česká přírodně sladká vína: pár jich nepotvrdilo skvělou pověst : poprvé jsme testovali nejdražší vína   
na trhu / Hana Večerková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 284 (8.12.2010),     
s. 9, Jižní Morava. 
Česká republika - obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - ledová vína - slámová vína - 
testování - Vinné sklepy Lechovice - ocenění 
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2502)  SMOLA,  Danie l  
Sekt ze Znojemska? Vylovit ho lze i z moře : už pozítří si lidé budou ťukat skleničkami sektu k oslavě 
roku 2011 / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 300 
(29.12.2010), s. 4 . -- Vinaři pod lupou. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinné sklepy Lechovice - sekty - výroba - zrání 
- Vranovská přehrada - světová - moře - výlovy 
 

2503)  EISENBRUK,  Jiř í  
Šampaňské: Když vyhrajete, zasloužíte si ho, když prohrajete, potřebujete ho / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 52 (28.12.2010), s. 8. 
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinné sklepy Lechovice - šampaňské víno - 
výroba - osobnosti - enologové - Hrachovský, Jan 
 
 
 

Lesná: 
 
 

2504)  VOJTEK,  Mi lan  
Historickým motorkám to v národním parku sluší / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
20, č. 268 (19.11.2010), s. 10, Víkend. 
obce - Lesná (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turisté - možnosti - muzea - restaurace - ubytování -     
1. České muzeum motocyklů a Automobilová galerie Lesná - Holcmann, Pavel - informace 
 
 
 

L itobratř ic e: 
 
 

2505)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Litobratřice zalátají silnice a zateplí školku / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 84 (10.4.2010), s. 3. 
obce - Litobratřice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočty - schválení 
- opravy - rekonstrukce 
 
 
 

Lukov: 
 
 

2506)  JANÍČKOVÁ,  A lžběta 
Nový Hrádek vstane ze svého popela za svitu petrolejových lamp / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. 
-- Roč. 20, č. 2 (12.1.2010), s. 9. 
obce - Lukov (Znojmo, Česko) - historické - kulturní - památky - zříceniny - Nový Hrádek - Neuhäusel - 
opravy - rekonstrukce 

2507)  JM 
Z Faltýskova mlýna zbylo jen kamení / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 7 (8.2.2010), s. 6. 
obce - Lukov (Znojmo, Česko) - historické - památky - vodní - mlýny - Faltýskův mlýn - dějiny - první 
zmínka 
 
 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 307 - 

2508)  JANÍČKOVÁ,  A lžběta 
Když na Novém Hrádku houkání puštíka vystřídá kvílení motorových pil / Alžběta Janíčková. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 20, č. 16 (20.4.2010), s. 5. 
obce - Lukov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - zříceniny - Nový Hrádek - střechy - 
rekonstrukce - sezony - zahájení 
 

2509)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Manželé Novákovi: Naše láska trvá šedesát let / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 143 (21.6.2010), s. 3. 
obce - Lukov (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - svatby - diamantová svatba - oslavy 
 

2510)  JM 
Diamantovou svatbu slavili nadvakrát / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 1. 
obce - Lukov (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - svatby - diamantová svatba – oslavy 
 
 
 

Mašov ice: 
 
 

2511)  JM 
Oslavili 110. výročí založení sboru / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 28 (7.7.2010), s. 9. 
obce - Mašovice (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - dobrovolní hasiči - Sdružení dobrovolných hasičů 
Mašovice - 110. výročí - založení - oslavy 
 

2512)  MM 
V Mašovicích pokračuje Jurka / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 46 
(19.11.2010), s. 3. 
obce - Mašovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Mašovice - osobnosti - 
starostové - Jurka, Libor - zvolení 
 
 
 

Miku lov ice: 
 
 

2513)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 4 (26.1.2010), s. 11. 
obce - Mikulovice (Znojmo, Česko) - dějiny - středověk - první zmínka - hospody - kostely - historie - 
fotografie 
 

2514)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Mikulovice: Harcovnice po reality show aneb jít svému štěstí naproti / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. 
-- Roč. 20, č. 12 (23.3.2010), s. 1, 5. 
obce - Mikulovice (Znojmo, Česko) - sdělovací prostředky - televize - pořady - reality show - Hledá se 
máma - Lamačová, Zuzana - účast 
 

2515)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 17 (27.4.2010), s. 11. 
obce - Mikulovice (Znojmo, Česko) - dějiny - rodáci - Peřinka, František Václav - Liška, Emanuel Krescenc 
- Svobodová, Růžena - historie - fotografie 
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2516)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Nejhorším zákazníkem byla naše armáda / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 218 (18.9.2010), s. 4. 
obce - Mikulovice (Znojmo, Česko) - průmysl - plechy - zpracování - firmy - PEaPE Metal s. r. o. - 
osobnosti - jednatelé - Peřinka, Rudolf - rozhovory 
 

2517)  JM 
Bioplynce řekli ne, drůbežáři její stavbu nevzdávají / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 48 (22.11.2010), s. 3. 
obce - Mikulovice (Znojmo, Česko) - zemědělství - bioplynové stanice - výstavba - obyvatelé - protesty 
 
 
 

Mi l íčo v i ce: 
 
 

2518)  SMOLA,  Vojtěch  
Dům bránil před exekucí zbraní : teprve policejní komando chytilo muže z Milíčovic, který se 
zabarikádoval se zbraní v ruce a s manželkou v domě / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 43 (20.2.2010), s. 1, 3, Jižní Morava. 
obce - Milíčovic(Znojmo, Česko) e - policie - Policie ČR - zásahové jednotky - zásahy - exekuce 
 
 
 

Miros l av: 
 
 

2519)  MOŠTĚK,  Mart in  
Miroslav dostala pozemky na domov důchodců / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 5 (7.1.2010), s. 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - stavebnictví - domovy důchodců - pozemky - přidělení - výstavba 
 

2520)  VOJTEK,  Mi lan  
Bundy školáků zmizí z chodeb do nových šaten / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
20, č. 25 (30.1.2010), s. 13. 

dtto: 
BE. Miroslavští školáci mají nové šatny. Znojemský týden. 1.2.2010, roč. 10, č. 6, s. 5. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - školství - základní školy - šatny - výstavba - dotace 
 

2521)  KLEJDUSOVÁ,  V .  
Galerie osobností : Dagmar Horáková (20.1.1926 až 20.9.1993) / V. Klejdusová. -- In: Miroslavský 
zpravodaj. -- Roč. 53, č. 1 (2010), s. 16-17. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - školství - osobnosti - učitelky - Horáková, Dagmar - vzpomínky 
 

2522)  SK 
V Miroslavi budou mít zatím provizorní terminál / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 8 (15.2.2010), s. 4. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - autobusová - doprava - terminály - výstavba - provizorium 
 

2523)  VOJTEK,  Mi lan  
V Miroslavi vyrostl strom téměř s dvěma tisíci kraslicemi / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
2119. -- Roč. 20, č. 69 (23.3.2010), s. 12. 
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dtto: 
BE. Skořápkovník miroslavský už rozkvetl. Znojemský týden. 29.3.2010, roč. 10, č. 14, s. 9. 
EIS. Na skořápkovníku 1 800 kraslic. Znojemsko. 30.3.2010, roč. 20, č. 13, s. 1. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - tradice -skořápkovník miroslavský - Velikonoce - 
kraslice 
 

2524)  SCHVÁLENÝ 
Schválený rozpočet Města Miroslav na rok 2010. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 53, č. 2 (2010),  
s. 14-17. 

dtto: 
DUFEK, R. Komentář ke schválenému rozpočtu města Miroslav na rok 2010. Miroslavský zpravodaj. 
2010, roč. 53, č. 2, s. 18-21. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočty - 2010 - 
schválení - přehledy 
 

2525)  MÁCA,  A .  
Galerie osobností : František Plechatý (20.8.1912-19.3.1990) / A. Máca. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- 
Roč. 53, č. 2 (2010), s. 24-25. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - předsedové - MěNV - 
Plechatý, František - vzpomínky 
 

2526)  MOŠTĚK,  Mart in  
E.S.E., hanba Miroslavi, nesmí podnikat : firma, přistižená loni nejčastěji při padělání burčáku, přišla      
o živnostenské oprávnění / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 99 (28.4.2010), s. 3. 

dtto: 
ČTK. Za pančovaný burčák ztratili oprávnění podnikat. Lidové noviny. 3.5.2010, roč. 23, č. 102, s. 4. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - průmysl - firmy - E.S.E. Miroslav - burčák - Česká zemědělská a 
potravinářská inspekce - závady - živnostenská - oprávnění - odebrání 
 

2527)  SMOLA,  Vojtěch  
Za burčák vydávali i obarvenou vodu. Musí proto skončit : v Miroslavi evidovaná firma E.S.E., která 
barvila vodu syntetickými barvivy a vydávala ji za burčák, přišla o živnostenské oprávnění / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 105 (6.5.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - průmysl - firmy - E.S.E. Miroslav - burčák - Česká zemědělská a 
potravinářská inspekce - závady - živnostenská - oprávnění - odebrání 
 

2528)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Učitel: Česká gramatika je impossible / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21 (13.5.2010), č. 111, s. 1. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - školství - základní školy - ZŠ Miroslav - angličtina - výuka - projekty - 
Posilování jazykových kompetencí - pedagogové - Angličané 
 

2529)  SMOLA,  Vojtěch  
Miroslav pobaví výročí hasičů, ale i hody a festivaly : obyvatelé Miroslavi se následující dva víkendy 
rozhodně nudit nebudou / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 
128 (3.6.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - společenské - události - přehledy - programy 
 

2530)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Miroslav: hasiči slavili 130 let a dostali ocenění / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 131 (7.6.2010), s. 3. 
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dtto: 
RED. 130 let sboru dobrovolných hasičů v Miroslavi. Znojemský týden. 14.6.2010, roč. 10, č. 25, s. 9. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - dobrovolní hasiči - 130. výročí - oslavy 
 

2531)  MOŠTĚK,  Mart in  
Pavel Kubíček usmažil dvě rekordní topinky : topinka jakou svět neviděl: 157 centimetrů dlouhá, 57 cm 
široká, 6 cm vysoká, váha 24,8 kilogramů a dva měsíce práce / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN1802-0933. -- Roč. 21, č. 137 (14.6.2010), s. 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - topinkiády - meruňkobraní - skořápkovník 
miroslavský - adventní věnce - rekordy - zápisy 
 

2532)  MAPE 
Zámek čeká na opravy / mape. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 10 (21.5.2010), s. 1. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - opravy - rekonstrukce 
 

2533)  KOTÁL,  M. 
Meruňkobraní 2010 / M. Kotál, R. Volf, M. Klejdus. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 53, č. 3 (2010), 
s. 12. 
obce - Miroslav - (Znojmo, Česko) kultura - slavnosti - Meruňkobraní 2010 - programy - soutěže - 
zhodnocení 
 

2534)  VOLF,  R .  
Miroslavský košt 2010 / R. Volf, M. Klejdus. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 53, č. 3 (2010), s. 12. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - víno - Miroslavský košt 
 

2535)  RV 
Oslavy 130. výročí založení SDH Miroslav / RV. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 53, č. 3 (2010),     
s. 13. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - dobrovolní hasiči - 130. výročí - založení - oslavy 
 

2536)  FORST,  Přemysl  
Miroslavský klíč 2010 / Přemysl Forst, Roman Volf, Michal Klejdus. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 
53, č. 3 (2010), s. 34. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - dechovky - přehlídky - Miroslavský klíč 2010 -        
5. ročník 
 

2537)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Kubíčkovi usmažili Davida s Goliášem / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 24 (15.6.2010),  
s. 1, 4. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - festivaly - rekordy - kuriozity - topinky - Guinnessova kniha 
rekordů - osobnosti - Kubíček, Pavel - Kubíčková, Lenka 
 

2538)  LIPOWSKÁ,  K lára  
Bude meruňkovice, lákají Miroslavští na Meruňkobraní : nadcházející sobotu se v Miroslavi uskuteční již 
21. ročník tradiční a největší městské slavnosti zvané Meruňkobraní / Klára Lipowská. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 162 (15.7.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - meruňkobraní - Meruňkobraní s Jarmarkem         
u Floriána - 21. ročník 
 

2539)  ČTK 
Meruňkový král snědl 51 knedlíků / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 165 
(19.7.2010), s. 1, Jižní Morava. 
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dtto: 
RUBEŠOVÁ, Darina. Meruňkobraní: vítěz spořádal 51 knedlíků. Rovnost-Znojemský deník. 19.7.2010, 
roč. 21, č. 165, s. 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Meruňkobraní - programy - soutěže - výsledky 
 

2540)  PI 
Miroslavské meruňkobraní láká bohatým programem. Začne už zítra / PI. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 28 (16.7.2010), s. 5. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Meruňkobraní - 21. ročník 
 

2541)  EIS 
Miroslavské meruňkobraní / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 29 (20.7.2010), s. 11. 

dtto: 
Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána v Miroslavi. 30.7.2010, roč. 9, č. 14, s. 8. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Meruňkobraní - soutěže 
 

2542)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Kondlerová: Hasičský sport mě baví už 20 let / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 194 (21.8.2010), s. 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - služby - dobrovolní hasiči - hasičské - sporty - osobnosti - hasiči - 
Kondlerová, Kateřina 
 

2543)  EISENBRUK,  Jiř í  
Dozvuky meruňkobraní / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 31 (3.8.2010), s. 5. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Meruňkobraní 2010 - soutěže - vítězové - 
Hamerský, Kamil - rozhovory 
 

2544)  RZT 
Workshop ADDED VALUE v Miroslavi byl o Evropském dni bez aut / rzt. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 35 (23.8.2010), s. 5. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - evropské - projekty - Added Value - doprava - 
ekologie - osobnosti - starostové - Forman, Augustin 
 

2545)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Chybí smlouva, opravy zámku v Miroslavi stojí / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 204 (2.9.2010), s. 4. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - Miroslavský zámek - opravy - 
zastavení 

2546)  ABÉ 
Ekologický projekt ADDED VALUE v Miroslavi / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 16 (27.8.2010), s. 2. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - evropské - projekty - Added Value - doprava - 
ekologie 
 

2547)  VOLF,  Roman 
Added Value v Miroslavi / Roman Volf. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 53, č. 5 (2010), s. 13. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - evropské - projekty - Added Value - doprava - 
ekologie 
 

2548)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Aktivní věk věnuji práci pro Miroslav / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 260 (9.11.2010), s. 4. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Miroslav - osobnosti - 
starostové - Forman, Augustin - rozhovory 
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2549)  SMOLA,  Vojtěch  
Rozsvítí obří adventní věnce / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 
č. 267 (18.11.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - Vémyslice (Znojmo, Česko) - církev - svátky - Advent - adventní věnce 
- rekordy 
 

2550)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Schlesinger: Z recese se stala tradiční akce / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 270(22.11.2010), s. 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Gulášovka Miroslav 2010 - 14. ročník - zakladatelé 
- Schlesinger, Oto - rozhovory 
 

2551)  VSM 
V Miroslavi už svítí vánoční strom i obří věnec / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 271 (23.11.2010), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - církev - svátky - Advent - adventní věnce 
 

2552)  SMOLA,  Danie l  
Strom řemesel přilákal stovky lidí / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 294 (20.10.2010), s. 3. 
obce - Miroslav (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - předvánoční - aktivity - Vánoční strom řemesel 
 
 
 

Miros l avské Kn ín ic e: 
 
 

2553)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Myslivci vystavují své trojefe na zámku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 95 (23.4.2010), s. 3. 
obce - Miroslavské Knínice (Znojmo, Česko) - příroda - myslivost - trofeje - výstavy - zámky 
 

2554)  MM 
Kníničtí vinaři chystají sdružení / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 194 (21.8.2010), s. 3. 
obce - Miroslavské Knínice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - Sdružení vinařů 
Miroslavské Knínice – založení 
 

2555)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Starosta Miroslavských Knínic: Zanedbávám rodinu i včely, proto už kandidovat nebudu / Pavel Kryštof 
Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 38 (21.9.2010), s. 12. 
obce - Miroslavské Knínice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - 
Příkazský, Petr – rozhovory 
 
 
 

MORAVSKÝ KRUMLOV: 
 
 

Př í roda: 
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2556)  JK 
Lov na dírkách v Krumlově / JK. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 3 (12.2.2010), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - pstruzi - rybolov - lov na dírky - historie 
 

2557)  SK 
První stupeň povodňové aktivity odvolán / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 11 (8.3.2010), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - příroda - vodstvo - řeky - Rokytná, řeka-oblast (Česko) - 
povodně - preventivní - opatření - povodňová komise 
 

2558)  SK 
Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 12 (15.3.2010), s. 6. 
obce - Moravský Krumlov(Znojmo, Česko) - příroda - Národní přírodní rezervace - Krumlovsko-
rokytenské slepence - představení 
 
 
 

Životn í  p rostřed í :  
 
 

2559)  MAPE 
Krumlovská Technická a zahradní správa slaví 35 let / mape. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 12 (18.6.2010), 
s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - životní prostředí - odpady - Technická a zahradní správa 
Moravský Krumlov - 35. výročí - založení 
 
 
 

Děj iny: 
 
 

2560)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 13 (30.3.2010), s. 11. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - dějiny - 1260 - města - povýšení - panství - majitelé - kaple - 
výstavba - historie – fotografie 
 

2561)  ŠNÍDL,  V lad imír  
Záhada "mladého" pravěkého hrnce / Vladimír Šnídl. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- 
Roč. 54, č. 166 (26.8.2010), s. 5. 

dtto: 
ČTK. Archeologové u Krumlova našli 4 000 let starý hrnec. Mladá fronta dnes. 26.8.2010, roč. 21, č. 198. 
s. 3, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické - nálezy – 
hrnce 
 

2562)  ČTK 
Archeologové našli u Krumlova čtyři tisíce let starý hrnec / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 199 (27.8.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - výzkumy - nálezy - těžební jámy - 
podzemní chodby - doly 
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2563)  NAVARA,  Luděk 
Nová práce pro policii: 65 let staré masakry Němců / Luděk Navara. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 202 (31.8.2010), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - dějiny - 1947 - Němci - vraždy - masové - hroby - nálezy - 
policie - vyšetřování 
 

2564)  DAK 
Policie šetří poválečný masakr / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,   
č. 236 (11.10.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - dějiny - 1945 - poválečné - masakry - události - prověřování 
- Policie ČR 
 

2565)  MOTÝL,  Ivan 
Policie otvírá další masakr Němců / Ivan Motýl. -- In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 17, č. 41 
(11.10.2010), s. 14-15. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - dějiny - 1945 - poválečné - masakry - události - prověřování 
- Policie ČR 
 

2566)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Policie vyšetřuje poválečný masakr / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 238 (13.10.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - dějiny - 1945 - poválečné - masakry - události - prověřování 
- vyšetřování - Policie ČR 
 

2567)  SMOLA,  Vojtěch  
Poválečný masakr Němců v Krumlově vyšetřují až teď / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 240 (15.10.2010), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - dějiny - 1945 - poválečné - masakry - události - prověřování 
- vyšetřování - Policie ČR 
 

2568)  MOKRÝ,  Jaros lav  
Historické město láká na památky / Jaroslav Mokrý, PI. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 8, č. 37 (17.9.2010), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - dějiny - založení města - památky - historie 
 

2569)  SMOLA,  Vojtěch  
Kvůli dávnému masakru zřejmě vykopou hroby / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 265 (15.11.2010), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - dějiny - 1945 - poválečné - masakry - události - prověřování 
- vyšetřování - Policie ČR 
 
 

2570)  SMOLA,  Vojtěch  
Krumlovská vražda Němců: policii čeká mravenčí práce / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, č. 72 (26.3.2011), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - dějiny - 2. světová válka, 1939-1945 - Němci - masakry - 
vyšetřování - Policie ČR 
 
 
 

Histor ické památky: 
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2571)  SMOLA,  Vojtěch  
Incheba opraví část zámku : Pražská společnost Incheba chystá opravu moravskokrumlovského zámku, 
který jí patří / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 29 
(4.2.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - opravy – Incheba Praha 
 

2572)  SK 
Zámek v Moravském Krumlově čekají opravy, nikoli kompletní / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 7 (8.2.2010), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - opravy – Incheba Praha 
 

2573)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Politici: zámek městu? Danajský dar! / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 216 (16.9.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - opravy - nutnost - Městský 
úřad Mor. Krumlov 
 

2574)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Pavel Pavel přemisťoval boží muka / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 228 (1.10.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - historické - památky - kapličky - boží muka - přestěhování 
 

2575)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Britský server: kupte si zámek / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 230 (4.10.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámke - Zámek MoravskýKrumlov     
a. s. - prodej - britské - portály - Incheba Praha, spol. s r.o. 
 

2576)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 39 (27.9.2010), s. 11. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - historické - památky - barokní - kaple - historie - 
současnost - fotografie 
 

2577)  RZT 
Zámek v M. Krumlově na prodej? / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 41 (4.10.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - Zámek Moravský Krumlov    
a. s. - prodej - Incheba Praha, spol. s r.o. 
 

2578)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 43 (26.10.2010), s. 11. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - historické - památky - náměstí - Masarykovo náměstí - 
historie - současnost - fotografie 
 
 
 

Veřejný ž i vot: 
 
 

 

2579)  VSM 
Krumlov spustí svůj nový web / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 5 
(7.1.2010), s. 4, Jižní Morava. 
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dtto: 
ABÉ. Mění webové stránky. Zrcadlo. 15.1.2010, roč. 9, č. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. Krumlov - 
webové stránky - modernizace - atraktivita - přehlednost 
 

2580)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Krumlov opraví starou sokolovnu : sportovcům v Moravském Krumlově se blýská na lepší časy / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 8 (11.1.2010), s. 1. 

dtto: 
SK. Sokolovna v Krumlově se dočká opravy. Znojemský týden. 18.1.2010, roč. 10, č. 4, s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - majetek - sokolovny - Česká 
obec sokolská - Městský úřad Mor. Krumlov - převody - rekonstrukce - využití - tělocvičny - kina 
 

2581)  SMOLA,  Danie l  
Krumlov:ODS se hádá, odnáší to město : problémy uvnitř moravskokrumlovské ODS vyvrcholily snahou    
o odvolání starosty Jaroslava Mokrého / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 41 (18.2.2010), s. 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Krumlov bude volit tři nové radní. Kvůli rozhádané ODS. Mladá fronta dnes. 19.2.2010, 
roč. 21, č. 42, s. 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - politické - strany - ODS - vnitrostranické - 
problémy - Městský úřad Mor. Krumlov - starostové - Mokrý, Jaroslav - kritika - radní - odstoupení 
 

2582)  SMOLA,  Vojtěch  
Po hádce se volili radní Krumlova / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 45 (23.2.2010), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Krumlov má nové radní, je jich méně. Rovnost-Znojemský deník. 23.2.2010, roč. 21,    
č. 45, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Rada města Moravský 
Krumlov - radní - volby 
 

2583)  MAPE 
Krumlov má dva nové radní / mape. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 4 (26.2.2010), s. 1. 

dtto: 
SK. Dva noví radní po jednom fiasku. Znojemský týden. 1.3.2010, roč. 10, č. 10, s. 1, 2. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Rada města Moravský 
Krumlov - radní - volby 
 

2584)  SK 
Zemřel Bartoloměj Pitlach / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 11 (8.3.2010), s. 1. 

dtto: 
TŘETINA, Tomáš. Odešel Bartoloměj Pitlach. Zrcadlo. 12.3.2010, roč. 9, č. 5, s. 2. 
EIS. Zemřel Bartoloměj Pitlach. Znojemsko. 9.3.2010, roč. 20, č. 10, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - bývalí - 
starostové - Pitlach, Bartoloměj - úmrtí 
 

2585)  SMOLA,  Vojtěch  
Znojmo i Krumlov mají rozpočty, může se stavět : obě města se mimo jiné pustí do vybudování 
autobusových terminálů / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 77 
(1.4.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - 
rozpočty 
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2586)  SMOLA,  Danie l  
Znojmo promlčelo starostovu havárii : moravskokrumlovským zastupitelům se nelíbí, že znojemská 
přestupková komise nechala promlčet nehodu starosty Jaroslava Mokrého / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 91 (19.4.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. Úřad pod palbou: nechal promlčet nehodu starosty. Mladá fronta dnes. 20.4.2010, 
roč. 21, č. 92, s. 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský 
národní výbor Znojmo - odbor dopravy - přestupková komise - dopravní nehody - Mokrý, Jaroslav - 
promlčení 
 

2587)  EIS 
Tomáš Třetina: V Krumlově uděláme z osmdesátileté babičky krásnou třicítku / eis. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 20, č. 14 (6.4.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - majetek - sokolovny - Česká 
obec sokolská - Městský úřad Mor. Krumlov - převody - rekonstrukce - využití - tělocvičny - kina 
 

2588)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Praha pošle za Epopej pět milionů : zastupitelé Moravského Krumlova počítají až s pěti miliony korun, 
které získají jako kompenzaci za odvoz Muchových pláten / obce. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 161 (14.7.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - Slovanská 
epopej - odstěhování - finanční - kompenzace 
 

2589)  MOŠTĚK,  Mart in  
Krumlovská ODS: volby bez starosty : občanské demokraty povede v Moravském Krumlově do voleb 
Michal Šotner / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 168 
(22.7.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální - volby - 
nominace 
 

2590)  ŠENKÝŘ,  Mi loš 
Vzpoura Moravy: Epopej Praze nedáme : Moravský Krumlov nečekaně zakázal naplánovaný převoz 
Muchova díla do hlavního města / Miloš Šenkýř, Adéla Čabanová. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-
5921. -- Roč. 23, č. 172 (27.7.2010), s. 1, 2. 

dtto: 
ŠENKÝŘ, Miloš - VESELÁ, Jiřina. O epopeji radnice rozhodla za pár hodin. Lidové noviny. 27.7.2010, roč. 
23, č. 172, s. 2. 
STĚHOVÁNÍ Slovanské epopeje zarazila radnice. Právo. 27.7.2010, roč. 20, č. 172, s. 1, 4. 
KUBÍČKOVÁ, Klára. Epopej zůstává na Moravě, nikdo neví, čí teď dílo je. Mladá fronta dnes. 27.7.2010, 
roč. 21, č. 172, s. 2. 
KOZLANSKÁ, Petra. Epopej zůstává v Krumlově. Mladá fronta dnes. 27.7.2010, roč. 21, č. 172, s. 1, 
Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. Krumlov - 
Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej - stěhování - odmítnutí - Mucha, John - podpora 
 

2591)  KLAUS 
Klaus: Slovanská epopej by měla zůstat v Moravském Krumlově. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
20, č. 174 (29.7.2010), s. 4. 

dtto: 
SAGITARIOVÁ, Michaela. Prezident  telefonoval: Epopej ať zůstane v Krumlově. Mladá fronta dnes. 
29.7.2010, roč. 21. č. 174, s. 1, 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování - jednání - stanoviska - Klaus, Václav, 1941- - Hašek, Michal 
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2592)  AB 
Převoz Epopeje odmítá i favorit na primátora Prahy / ab. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -
- Roč. 21, č. 175 (30.7.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Mucha, Alfons - Slovanská 
epopej - stěhování - jednání - stanoviska - Tůma, Zdeněk 
 

2593)  MUCHA 
Mucha v barabizně? Politici se přeli : málokdy se shodli účastníci on-line duelu na iDNES.cz starosta 
Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý a pražský radní Ondřej Pecha. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 176 (31.7.2010), s. 3, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - 
Mokrý, Jaroslav - on-line - diskuse - témata - Slovanská epopej - umístění 
 

2594)  ČTK 
Epopejový starosta opouští ODS / čtk, miš. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, č. 182 
(7.8.2010), s. 5. 

dtto: 
MIŠ. Epopejový starosta zůstane členem ODS. Lidové noviny. 10.8.2010, roč. 23, č. 184, s. 5. 
KOZLANSKÁ, Petra. "Pan Epopej" kandiduje proti vlastní ODS. Mladá fronta dnes. 10.8.2010, roč. 21,  
č. 184, s. 1, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - politické - strany - ODS - starostové - 
Mokrý, Jaroslav - kandidatura - změny 
 

2595)  SMOLA,  Vojtěch  
Boj o Epopej starostovi pomohl, boj s ODS nikoliv / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 232 (6.10.2010), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
VSM. Mokrý: Město je bezpečnější, ubylo přestupků na silnicích. Mladá fronta dnes. 6.10.2010, roč. 21, 
č. 232, s. 4, Jižní Morava. 
STR. Lidé chválí radní za čistotu v ulicích a vstřícnost. Mladá fronta dnes. 6.10.2010, roč. 21, č. 232,    
s. 4, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - radnice - funkce - hodnocení 
- starostové - Mokrý, Jaroslav 
 

2596)  SPOLKY 
Spolky v Moravském Krumlově. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 17 (10.9.2010), s. 6. 

 
pokračování: 

Zrcadlo. 8.10.2010, roč. 9, č. 19, s. 10. 
Zrcadlo. 22.10.2010, roč. 9, č. 20, s. 10. 
Zrcadlo. 5.11.2010, roč. 9, č. 21, s. 10.  
Zrcadlo. 19.11.2010, roč. 9, č. 22, s. 10. 
Zrcadlo. 3.12.2010, roč. 9, č. 23, s. 10. 
Zrcadlo. 17.12.2010, roč. 9, č. 24, s. 8. 
Zrcadlo. 14.1.2011, roč. 10, č. 1, s. 6. 
Zrcadlo. 28.1.2011, roč. 10, č. 2, s. 6. 
Zrcadlo. 11.2.2011, roč. 10, č. 3, s. 6. 
Zrcadlo. 25.2.2011, roč. 10, č. 4, s. 6. 
Zrcadlo. 11.3.2011, roč. 10, č. 5, s. 6. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - společenské - organizace - spolky - vznik - 
historie 
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2597)  SMOLA,  Vojtěch  
Epopej jsem bránil pro Krumlov, ne kvůli volbám / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 242 (18.10.2010), s. 3, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Moravský Krumlov: složitá jednání. Rovnost-Znojemský deník. 18.10.2010, roč. 21,     
č. 242, s. 6. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální - volby - 
kandidáti - Mokrý, Jaroslav - neúspěch 
 

2598)  SMO 
Vyjednávání o koalici v Krumlově začíná / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 243 (19.10.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - politické - strany - komunálnívolby - městské 
zastupitelstvo - složení - vyjednávání - koalice 
 

2599)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
V Krumlově vzniká koalice. Bez ODS : bez účasti místní ODS se již dnes pomalu rodí široká koalice         
v Moravském Krumlově / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 250 (27.10.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - 
povolební - koaliční - jednání 
 

2600)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Tomáš Třetina je novým starostou Krumlova / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 277 (30.11.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - 
Třetina, Tomáš - zvolení 
 

2601)  SMOLA,  Vojtěch  
Šetřit začínáme u sebe, říká nový starosta Krumlova : jedno z posledních měst jihu Moravy, kde po 
říjnových komunálních volbách volili vedení radnice až tento týden / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 279 (2.12.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. Krumlov - 
osobnosti - starostové - Třetina, Tomáš - rozhovory 
 

2602)  MAPE 
Soud stížnosti zamítl / mape. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 22 (19.11.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - 
výsledky - stížnosti - Okresní soud ve Znojmě – zamítnutí 
 

2603)  SMOLA,  Danie l  
Místním chceme nabídnout koupaliště : nový moravskokrumlovský starosta, osmatřicetiletý Tomáš 
Třetina, je v komunální politice osmý rok / DanielSmola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 295 (21.12.2010), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. Krumlov - 
osobnosti - starostové - Třetina, Tomáš - rozhovory 
 

2604)  CHAF 
V Krumlově zvolí vedení radnice / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 49 (29.11.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. Krumlov - 
starostové - volby 
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2605)  MAPE 
Starostou Tomáš Třetina / mape. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 23 (3.12.2010), s. 1. 

dtto: 
EIS. Tomáš Třetina: Starosta má spojovat, nikoli rozdělovat. Znojemsko. 7.12.2010, roč. 20, č. 49,       
s. 1, 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - 
Třetina, Tomáš - zvolení 
 

2606)  ABÉ 
Rada je v plném počtu, město bez místostarosty / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 24 (17.12.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. Krumlov - 
zasedání - starostové - zvolení 
 

2607)  EISENBRUK,  Jiř í  
Jaroslav Mokrý, muž, který zachránil pro Krumlov epopej / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, 
č. 52 (28.12.2010), s. 1, 2. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - 
Mokrý, Jaroslav 
 
 
 

Po l i c i e: 
 
 

2608)  NAVARA,  Luděk 
Nová práce pro policii: 65 let staré masakry Němců / Luděk Navara. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 202 (31.8.2010), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - dějiny - 1947 - Němci - vraždy - masové - hroby - nálezy - 
policie - vyšetřování 
 

2609)  ČTK 
V kauze Epopeje zřejmě brzy rozsudek / ČTK, miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 238 
(13.10.2010), s. 8. 

dtto: 
VSM. Boj o Epopej se z nádvoří zámku vrátil zpátky k soudu. Mladá fronta dnes. 13.10.2010, roč. 21,     
č. 238, s. 5. 
obce - Moravský Krumlov - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - Praha - spory - 
kauzy - Policie ČR 
 
 
 

Soudn ic tv í :  
 
 

2610)  KUBITA,  Jan  
Bitva o Slovanskou epopej se začíná přesouvat do soudních síní : Slovanská epopej zůstává na Moravě, 
Praha se jí ale nechce vzdát / Jan Kubita. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54,  
č. 144 (27.7.2010), s. 2. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Epopej: místo odvozu boj úřadů. Rovnost-Znojemský deník. 27.7.2010, roč. 21. č. 172, 
s. 1, 3. 
KOZLANSKÁ, Petra. Hašek: Krumlov má na epopej morální nárok. Mladá fronta dnes. 28.7.2010, roč. 21, 
č. 173, s. 3, Jižní Morava. 
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MOŠTĚK, Martin. Epopej podpořili krajští radní. Rovnost-Znojemský deník. 28.7.2010, roč. 21, č. 173,  
s. 1, 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - Praha - soudnictví - kauzy - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování 
 

2611)  KEMÉNYOVÁ,  Zuzana 
Spor o Slovanskou epopej rozeštval ODS / Zuzana Keményová. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 
0862-9587. -- Roč. 54, č. 145 (28.7.2010), s. 5. 

dtto: 
JIH; MIŠ; SOT. Spor o epopej doutná už i v ODS. Lidové noviny. 28.7.2010, roč. 23, č. 173, s. 3. 
HAŠEK: Krumlov má na epopej morální nárok. Právo. 28.7.2010, roč. 20, č. 173, s. 4. 
POKORNÝ, Marek. Aféra Epopej. Mladá fronta dnes. 28.7.2010, roč. 21, č. 173, s. 8. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - Praha - soudnictví - kauzy - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování 
 

2612)  MIV 
Mezi Prahou a Krumlovem létají obvinění / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 173 
(28.7.2010), s. 4. 

dtto: 
MH. Muchovo dílo prý nemusí nutně skončit v metropoli. Právo. 28.7.2010, roč. 20, č. 173, s. 4. 
KOVÁČ, Peter. Hlavní město se chce na epopeji s Moravany dohodnout. Právo. 28.7.2010, roč. 20, č. 173, 
s. 4. 
KUBÍČKOVÁ, Klára. Hra o čas, stěhování zastaveno. Mladá fronta dnes. 28.7.2010, roč. 21, č. 173, s. 5. 
HECHTOVÁ, Alena; BERNÝ, Aleš. Praha chce kvůli Epopeji k soudu. Mladá fronta dnes. 30.7.2010, roč. 
21, č. 175, s. 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - Praha - soudnictví - kauzy - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování 
 

2613)  MIV 
Krumlov dostal pokutu, Praha se chystá balit / miv, trj. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20,       
č. 239 (14.10.2010), s. 1, 3, 

dtto: 
JIH-MIŠ-ČTK. Krumlov dostal od soudu pokutu za Epopej. Lidové noviny. 14.10.2010, roč. 23, č. 239,    
s. 5. 
MOŠTĚK, Martin. Soud přiřkl Slovanskou epopej Praze. Rovnost-Znojemský deník. 14.10.2010, roč. 21, 
č. 239, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - Praha - soudnictví - kauzy - Slovanská epopej - Městský 
úřad Mor. Krumlov - zapečetění - Okresní soud ve Znojmě - pokuty - udělení 
 

2614)  KLR 
Pokutu 80 tisíc zaplatí za Krumlov soukromá firma / klr. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 240 (15.10.2010), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - Praha - soudnictví - kauzy - Slovanská epopej - Městský 
úřad Mor. Krumlov - zapečetění - Okresní soud ve Znojmě - pokuty - udělení - Inzert Expres - zaplacení 
 

2615)  MIV 
Moravský Krumlov se odvolá / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 241 (16.10.2010), s. 9. 

dtto: 
EIS. Krumlov ostrouhá? Znojemsko. 5.10.2010, roč. 20, č. 40, s. 1, 5. 
MAPE. Pražáci přijeli pro Epopej. Zrcadlo. 8.10.2010, roč. 9, č. 19, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - Praha - soudnictví - kauzy - Slovanská epopej - Městský 
úřad Mor. Krumlov - zapečetění - Okresní soud ve Znojmě - pokuty - udělení - Inzert Expres - zaplacení 
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2616)  TIK 
Pokutu Krumlovu zaplatí Inzert Expres / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 42 (19.10.2010), s. 1, 9. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - Praha - soudnictví - kauzy - Slovanská epopej - Městský 
úřad Mor. Krumlov - zapečetění - Okresní soud ve Znojmě - pokuty - udělení - Inzert Expres - zaplacení 
 
 
 

Soc iá ln í  péče: 
 
 

2617)  SK 
Coolna chystá nové věci / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 10, č. 12 (15.3.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - sociální péče - nízkoprahová centra - Klub Coolna Znojmo - 
akce - novinky - přípravy 
 

2618)  SK 
V Krumlově plánují chráněné bydlení / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - sociální péče - postižení - chráněná - bydlení - výstavba - 
Slezská diakonie - přípravy 
 
 
 

Doprava: 
 
 

2619)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Krumlov: Nádraží uzavřely opravy : zásadní rekonstrukcí prochází budova železniční stanice                   
v Moravském Krumlově / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 40 (17.2.2010), s. 1, 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - nádražní - budovy - rekonstrukce - 
České dráhy, a. s. 
 

2620)  SMOLA,  Vojtěch  
Opravují Krumlovské nádraží / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 
č. 46 (24.2.2010), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
SK. Opravy vlakového nádraží omezují cestující jen minimálně. Znojemský týden. 1.3.2010, roč. 10, č. 10, 
s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - nádraží - opravy - tratě - 
modernizace - České dráhy, a. s. 
 

2621)  SMOLA,  Vojtěch  
Opravy průtahu drhnou : centrum Krumlova se již mělo ponořit do oprav / Vojtěch Smola. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 94 (22.4.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - doprava - silniční - města - průtahy - opravy - rekonstrukce 
- oddalování - Správa a údržba silnic 
 

2622)  EISENBRUK,  Jiř í  
Krumlov: Integrovaný dopravní systém zlevní jízdné / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 18 
(4.5.2010), s. 9. 
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obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - silniční - železniční - doprava - integrovaný dopravní systém 
- IDS - jízdné - řády - změny 
 

2623)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka,  1973-  
Moravský Krumlov s myšlenkami Added Value nekončí / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 21 (17.5.2010), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - školství - základní školy - evropské - projekty -Added Value 
- doprava - ekologie 
 

2624)  SK 
Nový průtah městem až za rok / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 28 (7.7.2010), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - doprava - silnice - průtahy - rekonstrukce - odložení - 
protahování 
 

2625)  ABÉ 
Nádraží brzy v provozu / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 21 (5.11.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - doprava - autobusy - autobusová - nádraží - výstavba - 
dokončování - otevření 
 

2626)  MOŠTĚK,  Mart in  
Krumlov otevře v neděli nové nádraží / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 283 (7.12.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - doprava - autobusy - autobusová - nádraží - výstavba - 
dokončení - otevření 
 

2627)  SMOLA,  Vojtěch  
Krumlovu nové nádraží uleví : díky novému nádraží postavenému u řeky se centrum Moravského Krumlova 
vyčistí od výfukových zplodin / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 
č. 291 (16.12.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - doprava - autobusové - nádraží - vybudování - otevření 
 

2628)  PERGROVÁ,  I lona 
Krumlovskému nádraží chybí zázemí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 22, č. 2 (4.1.2011), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - autobusová - doprava - nádraží - výstavba - dokončení - 
čekárny - sociální zařízení - bufety - plánování 
 

2629)  SK 
V Moravském Krumlově otevřeli nové nádraží / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 51 (13.12.2010), s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - doprava - autobusy - autobusová - nádraží - výstavba - 
dokončení - otevření 
 
 
 

Byd len í :  
 
 

2630)  SK 
V Krumlově plánují chráněné bydlení / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 4. 
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obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - sociální péče - postižení - chráněná - bydlení - výstavba - 
Slezská diakonie - přípravy 
 

2631)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Krumlov prodává první městské byty : zatímco ve Znojmě se prodaly už více než tři stovky městských 
bytů, v Moravském Krumlově se teprve začíná / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 162 (15.7.2010), s. 1, 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - bydlení - městské byty - prodej - zahájení 
 
 
 

Stavebn ic tv í :  
 
 

2632)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Krumlovský zámek má dostat střechu : společnost Incheba připravuje opravu části 
moravskokrumlovského zámku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 30 (5.2.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - stavebnictví - zámky - střechy - opravy – Incheba Praha 
 

2633)  SMOLA,  Danie l  
Krumlov: začal rok velkých staveb : čtvrt miliardy korun letos půjde do nových staveb i oprav v 
Moravském Krumlově / Daniel Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 42 (19.2.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
MASK. Moravský Krumlov poznamená stavební boom. Zrcadlo. 26.2.2010, roč. 9, č. 4, s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - stavebnictví - výstavba - rekonstrukce - autobusové nádraží 
- vlakové nádraží - silniční průtahy - veřejné osvětlení - kanalizace 
 

2634)  EIS 
Dotace stoprocentní nejsou / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 12 (23.3.2010), s. 2. 

dtto: 
ABÉ. Miliony půjdou do Krumlova. Zrcadlo. 26.3.2010, roč. 9, č. 6, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - stavebnictví - investiční akce - dotace - projekty - 
projednání 
 

2635)  MOŠTĚK,  Mart in  
Krumlov: nové nádraží po letech : přestupní terminál, nové autobusové nádraží a první část obnovy 
průtahu městem zaměstnají letos v Krumlově dělníky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 94 (22.4.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - stavebnictví - autobusová - vlaková - nádraží - průtahy - 
rekonstrukce - výstavba 
 

2636)  ABÉ 
Krumlov se dočká autobusového nádraží / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 8 (23.4.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - stavebnictví - autobusová - nádraží - výstavba - dotace - 
Evropské fondy 
 

2637)  SMOLA,  Danie l  
Krumlov: stavba nádraží začíná : v Moravském Krumlově začíná příští týden stavba autobusového 
terminálu / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 117 
(21.5.2010), s. 1. 
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obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - stavebnictví - autobusová - nádraží - terminály - výstavba - 
zahájení - dotace - Evropské fondy 
 

2638)  I .Z .  
Moravský Krumlov bude mít brzy nové nádraží, vozovky i kanalizaci / I.Z. -- In: Moravskokrumlovské 
noviny. -- Roč. 4, č. 6 (11.6.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - stavebnictví - autobusová - nádraží - kanalizace - vozovky - 
školy - zateplení - projekty - zahájení 
 

2639)  ABÉ 
Terminál ulehčí dopravě / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 15 (13.8.2010), s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - stavebnictví - autobusová - nádraží - terminály - výstavba - 
dotace - Evropské fondy 
 
 
 

Průmys l :  
 
 

2640)  MASK 
VERTEX přestěhuje krumlovský závod do Hodonic / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 4 (26.2.2010),     
s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - průmysl - podniky - Vertex, a. s. Hodonice - Saint Gobain 
Vertex, a. s. Hodonice - uzavření - výroba - přesuny - Hodonice (Znojmo, Česko) 
 

2641)  PROCHÁZKOVÁ,  Marta 
Václav Procházka by letos oslavil 65. narozeniny / Marta Procházková. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 19 
(8.10.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - průmysl - technika - osobnosti - technici - Procházka, Václav 
- vzpomínky 
 
 
 

Ku l tura – s lavnost i :  
 
 

2642)  MOK 
IV. Krumlovské slavnosti jara - Majáles 2010 / mok. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 4, č. 5 
(13.5.2010), s. 9. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Krumlovské slavnosti jara - Majáles 
2010 - 4. ročník - programy - shrnutí 
 

2643)  JAMO 
Burčákobraní / jamo. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 4, č. 10 (15.10.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Burčákobraní - 1. ročník 
 
 
 

Ku l tura – uměn í :  
2644)  KUBÍČKOVÁ,  K lára  
Mucha se dočká. Otázka kdy : Slovanská epopej stále hledá domov / Klára Kubíčková. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 12 (15.1.2010), s. 8, Jižní Morava. 
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dtto: 
SK. Slovanská epopej: Vítkov nebo Letná?. Znojemský týden. 15.2.2010, roč. 10, č. 8, s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování - Praha (Česko) - jednání 
 

2645)  VOJTEK,  Mi lan  
Za útočiště pro Slovanskou epopej si připlatí : nájem už není pro Moravský Krumlov jen vysloveně 
symbolický, má ale pomoci ochraně pláten / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20,     
č. 29 (4.2.2010), s. 11. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - Zámek Moravský Krumlov a. s. - pronájem - Městský úřad Mor. Krumlov – Incheba 
Praha - požární alarm - instalace 
 

2646)  SK 
Smlouva o Epopej byla Krumlovu opět prodloužena / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 5 (25.1.2010), s. 4. 

dtto: 
ABÉ. Epopej zatím zůstává. Zrcadlo. 12.2.2010, roč. 9, č. 3, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - Slovanská epopej - smlouvy - prodloužení 
 

2647)  MOŠTĚK,  Mart in  
Epopej míří mezi národní památky : Moravský Krumlov hodlá prosadit zapsání Slovanské epopeje          
do seznamu národních památek / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 21, č. 36 (12.2.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - národní 
kulturní památka - seznamy - zapsání - jednání 
 

2648)  MOŠTĚK,  Mart in  
Epopej zůstává v Krumlově, Praha hledá místo / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 48 (26.2.2010), s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej - stěhování – Praha  (Česko) - odložení 
 

2649)  MOŠTĚK,  Mart in  
Epopej chtějí Japonci, Mucha je proti : pražští radní jednají o zápůjčce Slovanské epopeje / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 49 (27.2.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
ČTK. Slovanskou epopej chce vystavit Tokio. Lidové noviny. 27.2.2010, roč. 23, č. 49, s. 5. 
KOVÁČ, Peter. Japonci mají zájem o Slovanskou epopej. Právo. 27.2.2010, roč. 20, č. 49, s. 1, 4. 
VSM. Epopej chtějí vyvézt do Japonska. Mladá fronta dnes. 27.2.2010, roč. 21, č. 49, s. 1, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - zápůjčky - Tokio (Japonsko) - žádosti - jednání 
 

2650)  BE 
Japonci chtějí Muchovu epopej / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 10 (1.3.2010), s. 1. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Japonci touží po Slovanské epopeji - na tři měsíce. Znojemsko. 16.3.2010, roč. 20,    
č. 11, s. 1, 5. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - zápůjčky - Tokio (Japonsko) - žádosti - jednání 
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2651)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Po válce jsem nejprve fotil s měcháčkem : Známý moravskokrumlovský fotograf Josef Kristián oslavuje 
své kulaté životní jubileum výstavou svých retrospektivních pohledů na město / Sylva Pavlačková. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 63 (16.3.2010), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - fotografie - osobnosti- fotografování - 
Kristián, Josef - výstavy - životní jubilea - rozhovory 
 

2652)  HYMPL,  Josef 
Epopej provází pohnutá historie : po téměř šedesáti letech se do Prahy vrátí slovanská epopej Alfonse 
Muchy / Josef Hympl, Josef Kolina. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, č. 93 
(21.4.2010), s. 2. 

dtto: 
KOLINA, Josef. Je to skvělé dílo. ale trochu patetické. Lidové noviny. 21.4.2010, roč. 23, č. 93, s. 2. 
obce - Moravský Krumlov ((Znojmo, Česko) - Praha - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 
1860-1939 - Slovanská epopej - historie - charakteristika - umístění - stěhování 
 

2653)  MOŠTĚK,  Mart in  
Epopej z Krumlova zmizí v létě : pražští radní včera rozhodli, že letos v létě odvezou Muchovu 
Slovanskou epopej z Moravského Krumlova do Prahy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 93 (21.4.2010), s. 1, 4. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Slovanská epopej v Krumlově končí. Znojemsko. 27.4.2010, roč. 20, č. 17, s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - Praha - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 
1860-1939 - Slovanská epopej - stěhování - Magistrát Hlavního Města Prahy - rozhodnutí 
 

2654)  MOŠTĚK,  Mart in  
Epopej: naposledy v Krumlově : pražský magistrát pokračuje v přípravách stěhování Slovanské epopeje 
do Prahy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21 (13.5.2010), 
č. 111, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - Slovanská epopej - stěhování - Praha - Veletržní palác (Praha, Česko) 
 

2655)  ABÉ 
Epopej v Krumlově končí? / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 8 (23.4.2010), s. 1. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Slovanská epopej zmizí z Krumlova už v létě. Znojemské noviny. 23.4.2010, roč. 8,     
č. 16, s. 3. 
SK. Konec Slovanské epopeje v Krumlově. Znojemský týden. 26.4.2010, roč. 10, č. 18, s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - Slovanská epopej - stěhování - Praha - Veletržní palác (Praha, Česko) 
 

2656)  SK 
Slovanská epopej v nominaci / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 19 (3.5.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - televizní pořady - Sedm divů Česka - nominace 
 

2657)  KUBÁLKOVÁ,  Pav la  
Muchovi žalují Prahu o epopej / Pavla Kubálková, Miloš Šenkýř. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. 
-- Roč. 23, č. 132 (8.6.2010), s. 4. 

dtto: 
KOVÁČ, Peter. Muchova rodina se s Epopejí obrátila na soud. Právo. 8.6.2010, roč. 20, č. 132, s. 5. 
KUPEC, Petr. SMOLA, Vojtěch. Muchova Epopej míří k soudu. Mladá fronta dnes. 8.6.2010, roč. 21,       
č. 132, s. 4. 
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obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování - Praha - dědicové - nesouhlas - žaloby 
 

2658)  SMOLA,  Vojtěch  
Za necelý měsíc měli začít balit Epopej do beden. Nebudou : spory o stěhování Slovanské epopeje z 
Moravského Krumlova do Prahy neberou konce / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 132 (8.6.2010), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
KUPEC, Petr. Mucha: Epopej by mohla ještě zůstat v Krumlově. Mladá fronta dnes. 8.6.2010, roč. 21,     
č. 132, s. 2, Jižní Morava. 
MOŠTĚK, Martin; EISENHAMMEROVÁ, Jitka. O Muchově Epopeji rozhodne soud. Rovnost-Znojemský 
deník. 8.6.2010, roč. 21, č. 132, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování - Praha - dědicové - Mucha, John - nesouhlas - žaloby 
 

2659)  PEŇÁS,  Jiř í  
Kapitoly z nekonečného boje o epopej / Jiří Peňás. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 
č. 135 (11.6.2010), s. 8. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - osobnosti - kunsthistoričky - Čiháková-Noshiro, Vlasta - rozhovory 
 

2660)  KUBÍČKOVÁ,  K lára  
Překvapení: Mucha do toho, kde bude Epopej, nemá co mluvit : soud zamítl návrh Muchova vnuka, 
Slovanská epopej se přesune do Prahy / Klára Kubíčková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -
- Roč. 21, č. 138 (15.6.2010), s. 10, Kultura. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování - Praha - Mucha, John - spory 
 

2661)  MOŠTĚK,  Mart in  
Epopej v Krumlově: poslední měsíc : soud odmítl zablokovat stěhování pláten z Krumlova do Prahy / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 139 (16.6.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - Slovanská epopej - stěhování - Veletržní palác (Praha, Česko) - Praha 
 

2662)  PERINGEROVÁ,  Gabr iela  
V období secese ležela Paříž Muchovi u nohou : Alfons Mucha se proslavil hlavně svými plakáty pro Sarah 
Bernhardtovou / Gabriela Peringerová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 143 (21.6.2010), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons, 1860-1939 - biografie - dílo - Slovanská epopej 
 

2663)  SK 
Vnuk Muchy bojuje za Slovanskou epopej / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 25 (14.6.2010), s. 1. 

dtto: 
TREK. Muchovi potomci odmítají provizorium. Znojemsko. 15.6.2010, roč. 20, č. 24, s. 11. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - Slovanská epopej - stěhování - umístění - Praha - jednání - Magistrát Hlavního Města Prahy - 
Mucha, John 
 

2664)  SMOLA,  Vojtěch  
Už jen dva týdny, pak Epopej z Krumlova zmizí : definitivní stěhování Slovanské epopeje z Moravského 
Krumlova se blíží / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 147 
(25.6.2010), s. 1, Jižní Morava. 
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obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - Slovanská epopej - stěhování - Praha - Veletržní palác (Praha, Česko) 
 

2665)  ČECHLOVSKÁ,  Magda lena 
Mucha : Obecní dům v Praze bude od pátku patřit Alfonsi Muchovi / Magdalena Čechlovská. -- In: 
Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587 - Roč. 54, č. 126 (29.6.2010), s. 11. 

dtto: 
KOVÁČ, Peter. Putovní výstava Alfonse Muchy po Česku. Právo. 1.7.2010, roč. 20, č. 152, s. 13. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons, 1860-1939 - výstavy - Praha 
 

2666)  PEŇÁS,  Jiř í  
Sny a blouznění o Slovanské epopeji / Jiří Peňás. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23,  
č. 154 (3.7.2010), s. 21-22. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - Slovanská epopej - stěhování - Praha - Veletržní palác (Praha, Česko) 
 

2667)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Studenti: Nechte Epopej na Moravě : s originální výzvou přišli studenti moravskokrumlovského gymnázia 
/ Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 154 (3.7.2010), s. 1. 

dtto: 
SK. Studenti chtějí bránit Epopej vlastními těly. Znojemský týden. 7.7.2010, roč. 10, č. 28, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Mucha, Alfons,1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování - Praha - studenti - Gymnázium Moravský Krumlov - protesty - videoklipy - 
výzvy - šíření 
 

2668)  MAPE 
Mucha s odvoláním neuspěl / mape. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 12 (18.6.2010), s. 1. 

dtto: 
SK. Muchovi se nepodařilo zastavit stěhování Slovanské epopeje. Znojemský týden. 21.6.2010, roč. 10,  
č. 26, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej - stěhování - Praha - dědicové - Mucha, John - nesouhlas - soudy - 
odvolání 
 

2669)  VESELÁ,  Jiř ina  
Na epopej míří nahonem davy : "Epopej patří Krumlovu" / Jiřina Veselá. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 
0862-5921. -- Roč. 23, č. 159 (12.7.2010), s. 5. 

dtto: 
SAGITARIOVÁ, Michaela. Loučení s epopejí: koncerty a lístky na objednávku. Mladá fronta dnes. 
12.7.2010, roč. 21, č. 159, s. 1, Jižní Morava. 
SMOLA, Daniel. Epopej: dny v Krumlově jsou sečteny. Rovnost-Znojemský deník. 12.7.2010, roč. 21,      
č. 159, s. 3. 
TROJAN, Jan. Moravský Krumlov zůstane bez epopeje. Právo, 14.7.2010, roč. 20, č. 161, s. 11. 
REŽŇÁKOVÁ, Tereza. Už jenom dva dny epopeje. Chystejte transparenty. Mladá fronta dnes, 
14.7.2010, roč. 21, s. 1, 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - Slovanská epopej - návštěvnost - rekordy - stěhování - Praha 
 

2670)  KUBÍČKOVÁ,  K lára  
Příběhy obrazů : dvacet Muchových pláten smotaných pod uhlím / Klára Kubíčková. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 159 (12.7.2010), s. 2, Léto. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - Slovanská epopej - vznik - historie - současnost 
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2671)  KUBÍČKOVÁ,  K lára  
Epopej přijíždí do Prahy bez fanfár, Krumlov truchlí : slavná Slovanská epopej Alfonse Muchy je dnes 
naposledy k vidění na zámku v Moravském Krumlově / Klára Kubíčková. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 162 (15.7.2010), s. 3, Jižní Morava. 

dtto: 
KUBÍČKOVÁ, Klára. Restaurátoři varují: Dílo zničíte. Mladá fronta dnes. 15.7.2010, roč. 21, č. 162, s. 3. 
LUKŠOVÁ, Barbora. Dlouhé fronty a smutek. Epopej v Krumlově končí. 15.7.2010, roč. 21, č. 162, s. 3. 
ŠENKÝŘ, Miloš - VESELÁ, Jiřina. Epopej lidé vyprovázejí i slzami. Lidové noviny. 16.7.2010, roč. 23,      
č. 163, s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - Slovanská epopej - přestěhování - Praha - Veletržní palác (Praha, Česko) - výstavní - podmínky - 
rizika 
 

2672)  VSM 
Slovanská epopej: balení a stěhování se rozjíždí / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 165 (19.7.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Vojtěch. "Teď už Krumlov nemá na co lákat". Mladá fronta dnes. 19.7.2010, roč. 21, č. 165, s. 3, 
Jižní Morava. 
MOŠTĚK, Martin - PAVLAČKOVÁ, Sylva. Za Epopejí se zavřely dveře. Rovnost-Znojemský deník. 
16.7.2010, roč. 21, č. 163, s. 1. 
MOŠTĚK, Martin. Epopej: zbývá už jen balení a převoz. Rovnost-Znojemský deník. 16.7.2010, roč. 21,   
č. 163, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej - stěhování - Praha - Veletržní palác (Praha, Česko) 
 

2673)  TŘETINA,  Tomáš 
Epopej s Krumlovem srostla : Jak vidí přemístění obrazů Slovanská epopej do Prahy Tomáš Třetina / 
Tomáš Třetina. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 163 (16.7.2010), s. 6. 

dtto: 
ZD. Muchova Epopej a zastupitel Třetina. Znojemský týden. 19.7.2010, roč. 10, č. 30, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská 
epopej - přemístění - kulturní - tradice - ukončení 
 

2674)  KEMÉNYOVÁ,  Zuzana 
Soud rozhodl: epopej se stěhuje do Prahy / Zuzana Keményová. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 
0862-9587. -- Roč. 54, č. 140 (21.7.2010), s. 5. 

dtto: 
SK. Konec Slovanské epopeje na Moravě. Znojemský týden. 19.7.2010, roč. 10, č. 30, s. 1, 4. 
EIS. Smutek po Slovanské epopeji. Znojemsko. 20.7.2010, roč. 20, č. 29, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři- Mucha, 
Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej - stěhování - Praha 
 

2675)  CINGER,  František 
John Mucha je zásadně proti stěhování epopeje / František Cinger. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 20, č. 167 (21.7.2010), s. 5. 

dtto: 
MAPE. Epopej nadobro končí !!!. Zrcadlo. 2.7.2010, roč. 9, č. 13, s. 1. 
MH; KČ. Studenti dál věří, že se Epopej do Prahy nevydá. Právo. 23.7.2010, roč. 20, č. 169, s. 11. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej - přestěhování - Praha - Mucha, John - nesouhlas 
 

2676)  ŽIVOT 
Život a dílo A. Muchy 150 let od jeho narození. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 13 (2.7.2010), s. 8. 
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obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons, 1860-1939 - život - dílo - výstavy 
 

2677)  ŠENKÝŘ,  Mi loš 
Mucha zveřejnil "odbírací" text : loučení se Slovanskou epopejí začíná / Miloš Šenkýř, Jiřina Veselá. -- 
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, č. 168 (22.7.2010), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - Slovanská epopej - stěhování - Praha - zahájení 
 

2678)  KUBÍČKOVÁ,  K lára  
Tohle je důstojná oslava Muchových narozenin / Klára Kubíčková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 169 (23.7.2010), s. 10, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
život - dílo - výstavy - Obecní dům - Praha 
 

2679)  MRÁZEK,  Ondřej 
Jde o epopej a hlavně o peníze / Ondřej Mrázek. -- In: Literární noviny. -- Roč. 21, č. 30-31 (26.7.2010), 
s. 3. 

dtto: 
KUBITA, Jan; ČECHLOVSKÁ, Magdalena. Boj o epopej pokračuje. Stěhuje se do Prahy. Hospodářské 
noviny. 26.7.2010, roč. 54, č. 143, s. 5. 

dtto: 
ŠENKÝŘ, Miloš; VESELÁ, Jiřina. Epopej odjíždí. Výčitky zůstávají. Lidové noviny. 26.7.2010, roč. 23.    
č. 171, s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej - přestěhování - Praha - Veletržní palác (Praha, Česko) 
 

2680)  FISCHER,  Petr  
Nejasný příběh o zkrášlování světa / Petr Fischer. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 
č. 170 (24.7.2010), s. 12. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons, 1860-1939 - 150. výročí - narození 
 

2681)  MH 
Tisíc lidí protestovalo v Krumlově proti stěhování Muchovy epopeje / mh. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
2119. -- Roč. 20, č. 171 (26.7.2010), s. 2. 

dtto: 
TRE. Studenti se rozloučí s epopejí pochodem, projevy i kapelou. Mladá fronta dnes. 24.7.2010, roč. 21, 
č. 170, s. 2, Jižní Morava. 
ZUR. Muchu nedáme, volalo tisíc lidí. Mladá fronta dnes. 26.7.2010, roč. 21, č. 171, s. 6. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej - stěhování - Praha - Veletržní palác (Praha, Česko) - protesty - 
studenti 
 

2682)  KOZLANSKÁ,  Petra  
Krumlov se loučil s epopejí, dnes svěsí první obrazy / Petra Kozlanská. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 171 (26.7.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
KOZLANSKÁ, Petra. Starosta Krumlova se nevzdává: "Ještě máme malou naději". Mladá fronta dnes. 
26.7.2010, roč. 21, č. 171, s. 2, Jižní Morava. 
MOŠTĚK, Martin. Studenti chystají happening pro Epopej. Rovnost-Znojemský deník. 24.7.2010, roč. 
21, č. 170, s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej - přestěhování - Praha - Veletržní palác (Praha, Česko) - protesty 
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2683)  ZABADALOVÁ,  Veron ika  
Dědečkovy kresby se vyrovnají Leonardovým / Veronika Zabadalová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 170 (24.7.2010), s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons, 1860-1939 - vnuci - Mucha, John - rozhovory 
 

2684)  RUBEŠOVÁ,  Darina  
Stovky lidí přišly bránit Epopej / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 171 (26.7.2010), s. 1, 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons, 1860-1939 - Slovanská epopej - stěhování - Praha - protesty - pochody 
 

2685)  SK 
Pavla Mokrá: Hlavním motivem je podchytit zájem dětí / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 29 (12.7.2010), s. 6. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - občanská sdružení - POSPOLU MK - 
osobnosti - jednatelky - Mokrá, Pavla - rozhovory 
 

2686)  PEŇÁS,  Jiř í  
Slovanský boj Johna Muchy : v dobrodružném letním sporu o Muchovu Slovanskou epopej je kromě 
odbojného Moravského Krumlova a nevděčné a chamtivé Prahy přítomen ještě jeden činitel. Dědic John 
Mucha / Jiří Peňás. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, č. 174 (29.7.2010), s. 8. 

dtto: 
JIH; MIŠ; ČTK. Epopej si chce Praha vydupat přes paragrafy. Lidové noviny. 30.7.2010, roč. 23, č. 175, 
s. 4. 
JANIŠ, Petr. Praha hrozí Moravskému Krumlovu žalobou. Právo. 30.7.2010, roč. 20, č. 175, s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - Praha - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - umístění - jednání - dědicové - Mucha, John 
 

2687)  MOŠTĚK,  Mart in  
Praha Krumlovu: Epopej je naše / Martin Moštěk, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 175 (30.7.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons - Slovanská epopej - stěhování - Praha - spory 
 

2688)  KOVÁČ,  Peter  
Epos a balada, mýtus a historie : Alfons Mucha ve Slovanské epopeji překračuje to, co se běžně           
od umění očekává / Peter Kováč. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 176 (31.7.2010), s. 11. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská 
epopej - historie - osudy 
 

2689)  MIŠ 
Další obrana epopeje: udělat z ní památku / miš, čtk. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 
23, č. 179 (4.8.2010), s. 5. 

dtto: 
PRAHA a Krumlov se nedohodly. Hospodářské noviny. 5.8.2010, roč. 54, č. 151, s. 6. 
MIV; KČ; TRJ. Moravskokrumlovská domobrana kvůli epopeji zatím nadsázkou. Právo. 5.8.2010, roč. 20, 
č. 180, s. 7. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons - Slovanská epopej - stěhování - Praha - spory 
 

2690)  VOJTEK,  Mi lan  
Slovanská epopej je přístupná / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 179 
(4.8.2010), s. 11. 
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obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - zpřístupnění 
- spory - pokračování 
 

2691)  ČTK 
Praha se odvolá proti zákazu stěhování Epopeje z Krumlova / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 180 (5.8.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Epopej: Praha posílá odvolání. Rovnost-Znojemský deník. 5.8.2010, roč. 21, č. 180, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - soudy - zákazy - odvolání 
 

2692)  SK 
V Krumlově demonstrovali za Epopej / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 31 (26.7.2010), s. 1. 

dtto: 
EPOPEJ zatím zůstává. Zrcadlo. 30.7.2010, roč. 9, č. 14, s. 1, 2. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
nesouhlas - demonstrace 
 

2693)  MOTL,  Stanis lav  
Syn svého otce / Stanislav Motl. -- In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, č. 32 (12.8.2010),          
s. 60-63. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons - synové - Mucha, Jiří 
 

2694)  GREGOR,  Marek 
Můj život s Muchou / Marek Gregor. -- In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, č. 32 (12.8.2010),   
s. 64-65. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons - vnučky - Mucha-Plocková, Jarmila - rozhovory 
 

2695)  KOLÍNKOVÁ ELIŠKA 
Staré kufry desítky let skrývaly Muchovy dopisy : Jednadvacet fotografií, blahopřání k Novému roku a 
několik dopisů rodiny Muchových našel minulý týden Jiří Dubšík z Ivančic / Kolínková Eliška. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 189 (14.8.2010), s. 3, Jižní Morava. 
obce - Ivančice (Česko) - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - korespondence - nálezy - Slovanská epopej - umístění 
 

2696)  MM 
Spor o epopej zaznamenala i BBC / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 188 (14.8.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - Praha - kultura - umění - Mucha, Alfons,1860-1939 - 
Slovanská epopej - umístění - spory - BBC - uveřejnění 
 

2697)  SMOLA,  Vojtěch  
Spory Epopeji prospěly, návštěvnost teď trhá rekordy : jen za poslední měsíc se přišlo na Slovanskou 
epopej do Krumlova podívat na 15 tisíc návštěvníků / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 190 (17.8.2010), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-
1939 - Slovanská epopej - návštěvnost - nárůst 
 

2698)  MOŠTĚK,  Mart in  
Další osud Slovanské epopeje hýbe republikou / Martin Moštěk, Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 30 (30.7.2010), s. 2. 
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dtto: 
RED; TOF. Epopej zatím zůstává v Moravském Krumlově. Listy jižní Moravy. 2010, roč. 3, č. 8, s. 1, 2. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - zastavení 
 

2699)  ČTK 
Ministerstvo chce zpamátnit Epopej / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 197 (25.8.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - kulturní 
památky - jmenování - Ministerstvo kultury - jednání 
 

2700)  SK 
Týden se Slovanskou epopejí / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 32 (2.8.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - události - přehledy 
 

2701)  JM 
Advokát: Praha nemá nárok na obrazy, Muchovu závěť nesplnila / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč.10, č. 32 (2.8.2010), s. 3. 

dtto: 
SK. Praha: Tento spor vyhrajeme. Znojemský týden. 2.8.2010, roč. 10, č. 32, s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - podmínky - nesplnění - soudní řízení 
 

2702)  EISENBRUK,  Jiř í  
Krumlov se vzepřel Praze / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 31 (3.8.2010), s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - protesty 
 

2703)  SK 
Praha se nedohodla s Krumlovem / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 33 (9.8.2010), s. 1, 13. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - nesouhlas - spory 
 

2704)  MAPE 
Epopej mohla do Ivančic / mape. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 15 (13.8.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - předběžné - zákazy - Městský úřad Mor. Krumlov 
 

2705)  SK 
Epopej je kýč tisíciletí / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 10, č. 34 (16.8.2010), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - osobnosti - 
tajemníci - Jakl, Ladislav, 1959- - názory 
 

2706)  MOŠTĚK,  Mart in  
Zájem o Epopej trhal rekordy : nejúspěšnější sezonu prožila uprostřed emocí a dramatických úředních 
sporů Slovanská epopej v Moravském Krumlově /Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 201 (30.8.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons - 
Slovanská epopej - rekordní - návštěvnost 
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2707)  ČTK 
Kraj čeká, až se Praha odvolá proti rozhodnutí o epopeji / ČTK, an. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 202 (31.8.2010), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - zákaz - odvolání 
 

2708)  JIH 
Epopej díky Praze triumfuje / jih, miš. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, č. 214 
(14.9.2010), s. 5. 

dtto: 
ŠVAGROVÁ, Marta. Epopej se v Praze chystá, ale... Lidové noviny. 14.9.2010, roč. 23, č. 214, s. 9. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - spory - návštěvnost - rekordy 
 

2709)  ABÉ 
Bude Epopej vyhlášena kulturní památkou? / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 16 (27.8.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - kulturní - 
památky - prohlášení - návrhy - Ministerstvo kultury ČR 
 

2710)  MIŠ 
Praha chce, ať jí soud dovolí převézt Epopej / miš, čtk. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 
23, č. 224 (25.9.2010), s. 6. 

dtto: 
JANIŠ, Petr. Praha požádala soud, ať nařídí vydat epopej. Právo. 25.9.2010, roč. 20, č. 224, s. 15. 
RAISKUBOVÁ, Hana. Praha žaluje Moravský Krumlov kvůli Epopeji. Mladá fronta dnes. 25.9.2010, roč. 
21, č. 224, s. 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - spory - žaloby 
 

2711)  MM 
Epopej trhla rekord: 50 tisíc lidí / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 226 (29.9.2010), s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - návštěvnost 
- rekordy 
 

2712)  ČTK 
Slovanská epopej patří do Prahy, rozhodl znojemský soud / ČTK. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 
0862-9587. -- Roč. 54, č. 191 (1.10.2010), s. 6. 

dtto: 
ČTK. Soud rozhodl. Slovanská epopej musí do Prahy. Lidové noviny. 1.10.2010, roč. 23, č. 228, s. 11. 
MIV; TRJ. Znojemský soud nařídil vydat Muchu Praze. Právo. 1.10.2010, roč. 20, č. 228, s. 5. 
VSM; ČTK. Krumlov musí Praze vydat Muchovu epopej, rozhodl soud. Mladá fronta dnes. 1.10.2010, roč. 
21, č. 228, s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - Okresní soud ve Znojmě - rozhodnutí 
 

2713)  SMOLA,  Vojtěch  
Epopej vydejte Praze, přikázal Krumlovu soud / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 228 (1.10.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Soud Krumlovu: Vydejte Epopej Praze. Rovnost-Znojemský deník. 1.10.2010, roč. 21, 
č. 228, s. 3. 
SK. Kraj jedná o Epopeji, Praha chystá výběrová řízení. Znojemský týden. 20.9.2010, roč. 10, č. 39,      
s. 13. 
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obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - Okresní soud ve Znojmě - nařízení 
 

2714)  MIŠ 
Epopej je v patu, platí dva verdikty / miš. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, č. 229 
(2.10.2010), s. 6. 

dtto: 
TOP; MIV. Muchova epopej v Praze nejdříve za dva měsíce. Právo. 2.10.2010, roč. 20, č. 229, s. 9. 
VSM; TRE. Odvoz Epopeje do Prahy může zkomplikovat kraj. Mladá fronta dnes. 2.10.2010, roč. 21,      
č. 229, s. 3, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej -stěhování - 
Praha - Okresní soud ve Znojmě - rozhodnutí 
 

2715)  KOLÍNKOVÁ,  E liška 
Za Epopej se podepisovali v Brně / Eliška Kolínková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 230 (4.10.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
SK. Epopej musí do Prahy. Znojemský týden. 4.10.2010, roč. 10, č. 41, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - studenti - protesty - petice 
 

2716)  KUBÍČKOVÁ,  K lára  
Epopej: patová situace a zámek na prodej / Klára Kubíčková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 231 (5.10.2010), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
KUBÍČKOVÁ, Klára. Zámek prodáme a možná také ne, říká Incheba. Mladá fronta dnes. 5.10.2010, roč. 
21, č. 231, s. 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská 
epopej - umístění - Zámek Moravský Krumlov a. s. - prodej - Incheba Praha, spol. s r.o. - výstavní - 
podmínky - zajištění - stěhování - Praha - jednání 
 

2717)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kraj rozhodne o Epopeji. Už dnes / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 232 (6.10.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
SK. Praha žaluje Krumlov. Znojemský týden. 27.9.2010, roč. 10, č. 40, s. 1, 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - spory - Okresní soud ve Znojmě - Krajský soud v Brně – rozhodnutí 
 

2718)  ŠENKÝŘ,  Mi loš 
Praha vyhrála další spor o Epopej : Muchovo veledílo se může stěhovat / Miloš Šenkýř, Jiřina Veselá. -- 
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, č. 233 (7.10.2010), s. 5. 

dtto: 
MIV. Epopej se může stěhovat do Prahy. Právo. 7.10.2010, roč. 20, č. 233, s. 1. 
MIV. Epopej se postěhuje. Krumlov smutní. Právo.7.10.2010, roč. 20, č. 233, s. 12. 
EPOPEJ půjde do Prahy, balení může začít dnes. Mladá fronta dnes. 7.10.2010, roč. 21, č. 233, s. 1, Jižní 
Morava. 
MOŠTĚK, Martin. Kraj poslal Epopej do Prahy. Rovnost-Znojemský deník. 7.10.2010, roč. 21, č. 233,     
s. 1, 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská 
epopej - stěhování - Praha - předběžné opatření - Městský úřad Mor. Krumlov - zrušení 
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2719)  ŠENKÝŘ,  Mi loš 
Praha rychle odváží Epopej : Slovanská epopej je památkou / Miloš Šenkýř, Jiřina Veselá. -- In: Lidové 
noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, č. 234 (8.10.2010), s. 5. 

dtto: 
MH. Stěhování epopeje začalo za protestů. Právo. 8.10.2010, roč. 20, č. 234, s. 1, 4. 
SMOLA, Vojtěch. Morava lituje Epopeje: "Že se Praha nestydí...". Mladá fronta dnes. 8.10.2010, roč. 21, 
č. 234, s. 1, 5. 
SMOLA, Vojtěch. Epopej má být památka, Praha spěchá na převoz. Mladá fronta dnes. 8.10.2010, roč, 
21, č. 234, s. 1, 3, Jižní Morava. 
KRUTIŠ, Dalibor. Praha začala balit Epopej. Rovnost-Znojemský deník. 8.10.2010, roč. 21, č. 234, s. 1, 3. 
MOŠTĚK, Martin. Slovanská epopej se stala památkou. 8.10.2010, roč. 21, č. 234, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - Praha - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování - odvoz 
 

2720)  MLN 
Přetahovaná o Muchovu Epopej: zasahovala policie / mln. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- 
Roč. 23, č. 235 (9.10.2010), s. 1. 

dtto: 
ŠENKÝŘ, Miloš; VESELÁ, Jiřina. Krumlov znovu brání Epopej. Lidové noviny. 9.10.2010, roč. 23, č. 235, 
s. 6. 
MIŠ. Epopej dnes asi čeká pečetění. Lidové noviny. 11.10.2010, roč. 23, č. 236, s. 6. 
MIV; TRJ. Stěhování epopeje se mění v drama. Právo. 9.10.2010, roč. 20, č. 235, s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - protesty - policejní - zásahy 
 

2721)  VOJTEK,  Mi lan  
Dnes se má rozhodnout o epopeji / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 236 
(11.10.2010), s. 3. 

dtto: 
KUBÍČKOVÁ, Klára; SMOLA, Vojtěch. Šílenství kolem Epopeje. Mladá fronta dnes. 9.10.2010, roč. 21,  
č. 235, s. 1-3. 
SMOLA, Vojtěch. Zasáhla policie. Sály s Epopejí asi zapečetí. Mladá fronta dnes. 9.10.2010,roč. 21,     
č. 235, s. 1, 3, Jižní Morava. 
MOŠTĚK, Martin. Spor o Epopej: teď už krvavá řež. Rovnost-Znojemský deník. 9.10.2010, roč. 21,       
č. 235, s. 1, 3, 4, 13. 
DAK. Epopej čeká rušný den. Asi i s policií. Rovnost-Znojemský deník. 11.10.2010, roč. 21, č. 236, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - spory - jednání - rozhodnutí 
 

2722)  KIR 
Ve sporu o Epopej dostala Praha nečekaný úder z USA : nestěhovat, vyzývají dědici průmyslníka, jenž 
platil Muchu / kir. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 237 (12.10.2010), s. 1. 

dtto: 
KUBÍČKOVÁ, Klára. Epopej je soudně zapečetěná. Mladá fronta dnes. 12.10.2010, roč. 21, č. 237, s. 4. 
KUBÍČKOVÁ, Klára. Smotanou Epopej ničí čas. Ale nikdo na ni nesmí sahat. Mladá fronta dnes. 
12.10.2010, roč. 21, č. 237, s. 1, Jižní Morava. 
KRUTIŠ, Dalibor. Slovanskou epopej hlídá policie. Rovnost-Znojemský deník. 12.10.2010, roč. 21, č. 237, 
s.1, 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování - zapečetění - Crane, Charles M. - dědicové - intervence 
 

2723)  JANIŠ,  Petr  
Jsem zásadně proti tomu, co se děje / Petr Janiš. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 238 
(13.10.2010), s. 1, 8. 
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obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons - vnučky - Mucha - Plocková, Jarmila - rozhovory 
 

2724)  ČTK 
V kauze Epopeje zřejmě brzy rozsudek / ČTK, miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 238 
(13.10.2010), s. 8. 

dtto: 
VSM. Boj o Epopej se z nádvoří zámku vrátil zpátky k soudu. Mladá fronta dnes. 13.10.2010, roč. 21,     
č. 238, s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - spory - kauzy - Policie ČR 
 

2725)  VSM 
Přetahovaná o Epopej: kdo pohlídá stěhování, určí soud / vsm, ČTK. -- In:Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 238 (13.10.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
KUBÍČKOVÁ, Klára. Bojují o Epopej, každý na jiné straně barikády. Mladá fronta dnes. 13.10.2010, roč. 
21, č. 238, s. 4, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - vykonavatelé - určení - Okresní soud ve Znojmě 
 

2726)  MOŠTĚK,  Mart in  
Galerie vyzvala soud, Pecha píše hejtmanovi / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 238 (13.10.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - soudní - vykonavatelé - určení - Okresní soud ve Znojmě 
 

2727)  ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO,  V lasta 
Dědictví Muchy čili Kurvahošigutentág / Vlasta Čiháková-Noshiro. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-
5921. -- Roč. 23, č. 240 (15.10.2010), s. 11. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Mucha, 
Alfons - Slovanská epopej - stěhování - Praha - názory - kritika 
 

2728)  MIV 
Epopej: Praha čeká na odpověď z Krumlova / miv, hyp. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20,        
č. 240 (15.10.2010), s. 5. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Epopej: Do voleb už bude klid, říkají rivalové. Rovnost-Znojemský deník. 15.10.2010, 
roč. 21, č. 240, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - kauzy - soudy 
 

2729)  KUBÍČKOVÁ,  K lára  
Epopej se nemá stěhovat, říká pražský vítěz / Klára Kubíčková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 243 (19.10.2010), s. 1, 3. 

dtto: 
KUBÍČKOVÁ, Klára. Vítězem voleb je i Muchova epopej. Mladá fronta dnes. 19.10.2010, roč. 21, č. 243, 
s. 1, 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - Praha - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování - odložení - TOP 09 
 

2730)  ČTK 
Slovanská epopej se stala kulturní památkou / čtk. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 244 
(20.10.2010), s. 8. 
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dtto: 
ČTK; MIŠ. Epopej památkou není. Zatím. Lidové noviny. 21.10.2010, roč. 23, č. 245, s. 5. 
ČTK; MIV. Slovanská epopej zatím památkou není. Právo. 21.10.2010, roč. 20, č. 245, s. 13. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - kulturní památky - vyhlášení 
 

2731)  KLR 
Slovanská epopej zatím památkou není, Praha se odvolala / klr. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 245 (21.10.2010), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - kulturní památky - vyhlášení - Praha - odvolání 
 

2732)  MOŠTĚK,  Mart in  
Výsledky voleb pomohou epopeji / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 245 (21.10.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - Praha - kultura - umění - Slovanská epopej - stěhování - 
povolební - jednání 
 

2733)  GREGOR,  Marek 
Slovanská epopej : dvacet pláten, která nezměnila svět / Marek Gregor. -- In: Reflex. -- ISSN 0862-
6634. -- Roč. 21, č. 42 (21.10.2010), s. 50-61. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - obrazy - představení 
 

2734)  SMOLA,  Vojtěch  
Dědic mecenáše Cranea přijel za Epopejí, našel ji v igelitu : do Moravského Krumlova přijel malířův vnuk 
John Mucha a Američan Charles M. Crane, vnuk Muchova mecenáše / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 254 (2.11.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
DRTILOVÁ, Zuzana. Ať je Epopej třeba na Hradě, říká vnuk Muchova mecenáše. Mladá fronta dnes. 
4.11.2010, roč. 21, č. 256, s. 7, Kultura. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská 
epopej - obrazy - transportní - obaly - riziko - poškození - Mucha, John - Crane, Charles M. - návštěvy - 
rozhovory 
 

2735)  KLR 
Potí se Epopej v igelitu a hrozí jí zničení? Restaurátoři se neshodují / klr. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 255 (3.11.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
SMOLA, Daniel; MOŠTĚK, Martin. Igelitové obaly mohou epopej poničit. Rovnost-Znojemský deník. 
3.11.2010, roč. 21, č. 255, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - plátna - zapečetění – zničení 
 

2736)  SK 
Slovanská epopej: týden plný zvratů / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 42 (11.10.2010), s. 1, 5. 

dtto: 
EIS. Epopej v patu. Znojemsko. 12.10.2010, roč. 20, č. 41, s. 1. 
MOKRÝ, Jaroslav. Opět Epopej (a souvislosti). Moravskokrumlovské noviny. 15.10.2010, roč. 4, č. 10. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - spory 
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2737)  MAKOVIČKOVÁ,  M. 
Zemřel Vladimír Terš, restaurátor Muchových obrazů / M. Makovičková. -- In: Moravskokrumlovské 
noviny. -- Roč. 4, č. 10 (15.10.2010), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - obrazy - Slovanská epopej - 
osobnosti - restaurátoři - Terš, Vladimír - úmrtí 
 

2738)  MAPE 
Plátna stále pod zámkem / mape. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 20 (22.10.2010), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - spory 
 

2739)  SK 
Volby by měly přinést nové světlo do sporu o Epopej / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 44 (25.10.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - Praha - kultura - umění - Slovanská epopej - stěhování - 
povolební - jednání 
 

2740)  ČTK 
Muchova Epopej už je kulturní památkou : Slovanská epopej Alfonse Muchy se stala kulturní památkou, 
oznámil včera mluvčí ministerstva kultury / čtk. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 269 
(20.11.2010), s. 4. 

dtto: 
KUBÍČKOVÁ, Klára. Epopej je památkou. Stěhování se odkládá. Mladá fronta dnes. 20.11.2010, roč, 21, 
č. 269, s. 1, Jižní Morava. 
mm. Slovanská epopej je definitivně chráněnou kulturní památkou. Rovnost-Znojemský deník. 20.11.2010, 
roč. 21, č. 269, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons - Slovanská epopej - 
kulturní památky - prohlášení 
 

2741)  EISENBRUK,  Jiř í  
Dnes se jedná o osudu epopeje / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 43 (26.10.2010), s. 1, 4. 

dtto: 
SK. Zvrat ve sporu o Epopej. Znojemský týden. 1.11.2010, roč. 10, č. 45, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - spory 
 

2742)  KIRSCHNER,  Mojmír  
Epopej v Moravském Krumlově / Mojmír Kirschner. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 272 (24.11.2010), s. 12. 

dtto: 
EIS. TOP 09: Epopej má zůstat v Krumlově. Znojemsko. 2.11.2010, roč. 20, č. 44, s. 1. 
MAPE. Epopej v patové situaci, smotaná plátna trpí. Zrcadlo. 5.11.2010, roč. 9, č. 21, s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - umístění - názory 
 

2743)  MIV 
Moravský Krumlov pro nová jednání o epopeji / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 280 
(3.12.2010), s. 7. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - starostové - Třetina, Tomáš - Praha - jednání 
 

2744)  SK 
Mucha a Crane navštívili Moravský Krumlov, obrazům hrozí poškození / sk. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 46 (8.11.2010), s. 1. 
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obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons - Slovanská epopej - obrazy 
- transportní - obaly - riziko - poškození - Mucha, John - Crane, Charles M. - návštěvy 
 

2745)  ČTK 
Epopej zůstane na zámku v Krumlově ještě rok / čtk. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 
23, č. 286 (10.12.2010), s. 4. 

dtto: 
ZR. Muchova Epopej zatím zůstane na Moravě. Právo. 10.12.2010, roč. 20, č. 286, s. 7. 
ZUR; ČTK. Praha nechá slavnou Epopej v Krumlově až do podzimu. Mladá fronta dnes. 10.12.2010, roč. 
21, č. 286, s. 2. 
KOZLANSKÁ, Petra. Epopej zůstává Krumlovu. Není jasné, jak dlouho. Mladá fronta dnes. 10.12.2010, 
roč. 21, č. 286, s. 1, 2, Jižní Morava. 
SMOLA, Daniel. Shoda: Epopej zůstane v Krumlově. Rovnost-Znojemský deník. 10.12.2010, roč. 21,        
č. 286, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - odklad 
 

2746)  ČTK 
Slovanská epopej čeká na odpečetění / čtk, mln. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23,   
č. 287 (11.12.2010), s. 6. 

dtto: 
MIV. Právníci řeší, jak zrušit pečeť na Slovanské epopeji. Právo. 13.12.2010, roč. 20, č. 288, s. 10. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - odklad - expozice - odpečetění 
 

2747)  MOŠTĚK,  Mart in  
Epopej: památkáři řeknou, jak dál : do jednání o Slovanské epopeji vstupuje posudek stavu obrazů 
připravených ke stěhování / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 291 (16.12.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - Slovanská 
epopej - umístění - jednání - obrazy - stav - posudky 
 

2748)  SK 
Epopej je kulturní památkou / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 48 (22.11.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - kulturní 
památky - prohlášení 
 

2749)  SMOLA,  Danie l  
Odborník prohlédl Epopej za zavřenými dveřmi / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 297 (23.12.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - obrazy - 
stav - posudky - restaurátoři - Galerie hlavního města Prahy 
 

2750)  SK 
Slovanská epopej zatím zůstává v Krumlově / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 51 (13.12.2010), s. 1, 2. 

dtto: 
MAPE. Boj o Epopej pokračuje. Zrcadlo. 17.12.2010, roč. 9, č. 24, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - stěhování - 
Praha - odklad 
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2751)  SK 
Epopej má být odpečetěna / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 52 (20.12.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - plátna - 
odpečetění - restaurátoři - obrazy - posudky 
 

2752)  SK 
Pavel Kašpárek: v oblasti umění je těžké mluvit o úspěchu / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 52 (20.12.2010), s. 6. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - výstavy - Městský úřad Mor. 
Krumlov - osobnosti - malíři - Kašpárek, Pavel - rozhovory 
 
 
 

Ku l tura – l i teratura: 
 
 

2753)  ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
Sedmdesátiny Jiřího Kratochvila / ČTK. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 2 (4.1.2010),      
s. 16. 

dtto: 
ČTK. Spisovatel Jiří Kratochvil slaví sedmdesát. Mladá fronta dnes. 4.1.2010, roč. 21, č. 2, s. 3, Jižní 
Morava. 
SK. Jiří Kratochvil oslavil sedmdesátiny: Román Avion míří na divadelní scénu. Znojemský týden. 
11.1.2010, roč. 10, č. 3, s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Kratochvil, 
Jiří - 70. výročí - narození 
 

2754)  MAREČEK,  Luboš,  1968- 
Po revoluci jsem přestal koktat / Luboš Mareček. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 3 (5.1.2010), s. 1, 3, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Kratochvil, 
Jiří - jubilea - 70. výročí - narození - rozhovory 
 

2755)  NOVÁ 
Nová kniha " Moravský Krumlov ve svých osudech". -- In: Listy jižní Moravy. -- Roč. 3, č. 1 (2010), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - publikace - historie města - Moravský 
Krumlov ve svých osudech - vydání 
 

2756)  BRÜCKOVÁ,  Marie  
"Moravský Krumlov ve svých osudech" / Marie Brücková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 3 (19.1.2010),  
s. 6. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - publikace - historie města - Moravský 
Krumlov ve svých osudech - vydání 
 

2757)  PEŇÁS,  Jiř í  
Let brněnského gryfa / Jiří Peňás. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, č. 112 
(15.5.2010), s. 29. 

dtto: 
SK. Kratochvilova Femme fatale spatřila světlo světa. Znojemský týden. 3.5.2010, roč. 10, č. 19, s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Kratochvil, 
Jiří - dílo - romány - novely - recenze 
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2758)  MATTUŠ,  Jan  
Femme fatale : Jiří Kratochvil nabízí další fantaskní příběh z Brna / Jan Mattuš. -- In: Hospodářské 
noviny. -- ISSN 0862-9587 -- Roč. 54, č. 126 (29.6.2010), s. 10. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Kratochvil, 
Jiří - dílo - romány - novely - recenze 
 
 
 

Ku l tura – hudba:  
 
 

2759)  ROUPEC,  Jiř í  
Ta Naše kapela krumlovská / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 5 (2.2.2010), s. 13. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - dechová hudba - dechovka - hudební - 
kapely - Naše kapela - členové - Kristián, Josef - rozhovory 
 

2760)  CHODĚROVÁ,  Monika  
V hlavě mám spoustu plánů. I nehudebních : Moravským Krumlovem se o víkendu poprvé rozezní rockový 
festival Vrabčák / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 120 (25.5.2010), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - rock - festivaly - Vrabčák - 1. ročník - 
organizátoři - Kovařík, Pavel - rozhovory 
 

2761)  ROUPEC,  Jiř í  
Také Dreams věří v budoucnost dechovky / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 18 (4.5.2010),  
s. 12. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - dechovka - hudební - kapely - Dreams - 
osobnosti - kapelníci - Jelínek, Jiří - rozhovory 
 

2762)  MOŠTĚK,  Mart in  
Festival pro Epopej v září bude : umělecký ředitel nového krumlovského festivalu Roman Válek 
potvrzuje: / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 196 
(24.8.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - vážná hudba - festivaly - Festival pro 
Slovanskou epopej - přípravy 
 

2763)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Hudba pro Epopej začíná, s ní i soud / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 225 (27.9.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudba pro Slovanskou 
epopej - 1. ročník - zahájení 
 

2764)  SMO 
Hudba pro Slovanskou epopej má za sebou první dva dny / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 226 (29.9.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudba pro Slovanskou 
epopej - programy 
 

2765)  STROUHALOVÁ,  Iva  
Slovanskou epopej oslavuje Šporcl i cimbálovka : ještě dnes a zítra trvá v Moravském Krumlově první 
ročník festivalu Hudba pro Slovanskou epopej / Iva Strouhalová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 227 (30.9.2010), s. 4, Jižní Morava. 
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obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - festivaly - Hudba pro Slovanskou epopej - 
1. ročník 
 

2766)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Hudba pro Epopej: i bez obrazů / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 229 (2.10.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudba pro Slovanskou 
epopej - 1. ročník - ukončení 
 

2767)  SK 
Hudba pro Slovanskou epopej bude provázána různými žánry / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 39 (20.9.2010), s. 6. 

dtto: 
ŠVÉDA, Bořivoj. Moravský Krumlov - kulturní město. Moravskokrumlovské noviny. 15.10.2010, roč. 4,     
č. 10, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - festivaly - Hudba pro Slovanskou epopej - 
1. ročník 
 

2768)  COUFALOVÁ,  Zdeňka 
Dějiny pěvecké produkce v Moravském Krumlově a Smíšeného sboru Karla Němečka / Zdeňka Coufalová, 
Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 18 (24.9.2010), s. 10. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - chrámová hudba - pěvecké sbory - 
produkce - Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka - historie 
 

2769)  SK 
Hudba pro Slovanskou epopej / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 43 (18.10.2010), s. 13. 

dtto: 
ŠVÉDA, Bořivoj. Hudba pro Slovanskou epopej. Znojemsko. 19.10.2010, roč. 20, č. 42, s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - festivaly - Hudba pro Slovanskou epopej - 
1. ročník 
 

2770)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Švéda: Mrazík se po letech vrací / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 271 (23.11.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - hudební - festivaly - Mrazík - zahájení - 
osobnosti - ředitelé - Švéda, Bořivoj - rozhovory 
 
 
 

Ku l tura – d i vad lo , f i lm: 
 
 

2771)  SK 
Převýborná historie o jednom amatérském divadelním souboru / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 10 (1.3.2010), s. 6. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - divadlo - amatérské - divadelní 
soubory - Experimentální Divadelní Amatérský Soubor - EĎAS - založení 
 

2772)  SK 
Marek Ostrovský: U ochotnického divadla je příprava každého představení hledání / sk. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 17 (19.4.2010), s. 4. 
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obce - Moravský Krumlov - kultura - ochotnické - divadlo - Bezgest - osobnosti - herci - Ostrovský, 
Marek - rozhovory 
 

2773)  SK 
Kinematograf bratří Čadíků byl opět v Krumlově / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 29 (12.7.2010), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - kultura - film - kina - Kinematograf bratří Čadíků - 
promítání 
 

2774)  KUBÍČKOVÁ,  K lára  
Alfons Mucha vymění štětec za divadelní jeviště / Klára Kubíčková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 197 (25.8.2010), s. 5, Ekonomika. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - Brno (Česko) - kultura - divadlo - hudební - představení - 
Mucha, Alfons - inspirace 
 
 
 

Ško lstv í :  
 
 

2775)  SK 
Speciální třídy usilují o co největší samostatnost a štěstí dětí / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 4 (18.1.2010), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - školství - speciální - školy - ZŠ Ivančická Moravský Krumlov 
- handicapovaní 
 

2776)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka,  1973-  
Moravský Krumlov s myšlenkami Added Value nekončí / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 21 (17.5.2010), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - školství - základní školy - evropské - projekty - Added Value 
- doprava - ekologie 
 

2777)  50 
50 let odborného školství v Moravském Krumlově. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 4, č. 7-8 
(23.7.2010), s. 6. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - školství - střední školy - odborné školy - Zemědělské 
odborné učiliště Mor. Krumlov - 50. výročí - založení 
 

2778)  DOBEŠOVÁ,  Lenka  
50. výročí založení SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov / Lenka Dobešová. -- In: Moravskokrumlovské 
noviny. -- Roč. 4, č. 7-8 (23.7.2010), s. 6. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - školství - střední školství - odborné školy - Střední odborná 
škola obchodní Mor. Krumlov - Střední odborné učiliště řemesel Mor. Krumlov - 50. výročí - působení 
 

2779)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Škola řemesel slavila padesátiny / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 219 (20.9.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - školství - střední školy - SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov - 
50. výročí - založení - oslavy 
 

2780)  GRUNOVÁ,  Eva  
Historie budovy krumlovského učiliště / Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 17 (10.9.2010), s. 10. 
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dtto: 
DOBEŠOVÁ, Lenka. 50. výročí založení SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov. Zrcadlo. 10.9.2010, roč. 9,   
č. 17, s. 10. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - školství - střední - školy - SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov 
- budovy - historie 
 

2781)  PI 
SOŠO a SOUŘ letos slaví 50. výročí / PI. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 37 
(17.9.2010), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - školství - střední školy - SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov - 
50. výročí - založení - historie - současnost 
 
 
 

Zájmová č innost : 
 
 

2782)  TOF 
Bubnovali padesát hodin / tof. -- In: Listy jižní Moravy. -- Roč. 3, č. 9 (2010), s. 4. 

dtto: 
EIS. Djembe Marathon. Znojemsko. 24.8.2010, roč. 20, č. 34, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - bubnování - africké - bubny - djembe - 
rekordy 
 

2783)  NOVÝ 
Nový rekord byl zapsán!. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 16 (27.8.2010), s. 1, 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - bubnování - africké - bubny - djembe - 
rekordy 
 

2784)  SK 
Nový český rekord vznikl v Krumlově / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 8. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - bubnování - africké - bubny - djembe - 
rekordy - zápisy 
 
 
 

Sport: 
 
 

2785)  BRÜCKOVÁ,  Marie  
Oslavy 80 let fotbalu v Krumlově / Marie Brücková. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 9 (7.5.2010), s. 12. 

dtto: 
BRÜCKOVÁ, Marie. Oslavy 80 let fotbalu v Moravském Krumlově. Moravskokrumlovské noviny. 
13.5.2010, roč. 4, č. 5, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - sport - fotbal - fotbalové oddíly - fotbalové kluby -          
80. výročí - založení 
 

2786)  MOŠTĚK,  Mart in  
U Krumlova spadl čmelák, pilot po kontrole v nemocnici odešel domů / Martin Moštěk, Dalibor Krutiš. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 135 (11.6.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - sport - létání - práškovací - letadla - havárie 
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2787)  SPA 
Krumlovští mají nový dětský koutek / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 264 (13.11.2010), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - sport - sportovní areály - dětská hřiště - výstavba 
 
 
 

Cestovn í  ruch: 
 
 

2788)  SAGITARIOVÁ,  Michaela  
S Muchovými plátny z Krumlova mizí i turisté : Epopej v Moravském Krumlově končí a stěhuje se          
do Prahy / Michaela Sagitariová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 163 
(16.7.2010), s. 3. 

dtto: 
ČTK. Moravský Krumlov náhradu za epopej nemá. Právo. 20.7.2010, roč. 20, č. 166, s. 11. 
MOŠTĚK, Martin. Ztráta Epopeje poškodí zámek. Rovnost-Znojemský deník. 20.7.2010, roč. 21, č. 166, 
s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turisté - pokles - důvody - Slovanská epopej 
- přestěhování - Zámek Moravský Krumlov a. s. - chátrání 
 
 
 

Moravský Krumlo v – Po lánka: 
 
 

2789)  ROUPEC,  Jiř í  
Polanka - dechovka, doslova s Fantazií / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 16 (20.4.2010),      
s. 12. 
obce - Moravský Krumlov-Polánka (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - dechovka - hudební - kapely - 
Polanka - osobnosti - kapelníci - Šváb, Jiří - rozhovory 
 
 
 

Nový Ša ldorf –  Sed lešov i ce: 
 
 

2790)  SMOLA,  Danie l  
V Modrém sklepě leží Sauvignon 1968 : třetí největší vinařství na Znojemsku, Modrý sklep v Novém 
Šaldorfu, má jeden z nejobsáhlejších archivů v regionu / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 6 (8.1.2010), s. 4. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Modré sklepy Nový Šaldorf - 
historie - současnost - archivy - sklepmistři - Koníček, Antonín - rozhovory 
 

2791)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Hotař Čižmář: Koledujeme a pijeme / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 8 (11.1.2010), s. 3. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - kultura - folklor - Hotařská koleda - Spolek přátel 
Hroznové kozy - osobnosti - Čižmář, Zdeněk 
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2792)  SMOLA,  Danie l  
Nápravovi jsou mezi stovkou nejlepších : vinařství, které ročně vyprodukuje jen osm tisíc lahví vína, se 
dostalo mezi nejlepší producenty v Salonu vín ČR / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 29 (4.2.2010), s. 4. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinařství rodiny Nápravovy 
Nový Šaldorf - úspěchy - Salon vín ČR 
 

2793)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Dobrovolný má jeden z nejstarších sklepů : vinař Josef Dobrovolný z Nového Šaldorfa-Sedlešovic 
obdivuje typická znojemská vína - Veltlínské zelené a Sauvignon / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 35 (11.2.2010), s. 4. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - osobnosti - 
vinaři - Dobrovolný, Josef - rozhovory 
 

2794)  SMOLA,  Danie l  
Špalkovi zjišťovali, jak dělají Šaler jinde : Vinařství rodiny Špalkovy vzniklo v roce 1992, známé je i díky 
svým specialitám jako Šaler nebo Edelspitz / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 70 (24.3.2010), s. 4. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinařství rodiny Špalkovy,       
s. r. o. - víno - tradiční - výroba - speciality - Špalek, František - Ilgner, Petr - rozhovory 
 

2795)  VSM 
Znojmo chce u Dyje jednosměrku, řidiči, policie i sousední obec ne / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 75 (30.3.2010), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Znojmo a Šaldorf: duel se značkami. Rovnost-Znojemský deník. 30.3.2010, roč. 21,   
č. 75, s. 1. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - doprava - ul. Pod Kraví horou - obousměrný provoz - 
jednosměrný provoz - názory - jednání - Městský úřad Znojmo - Obecní úřad Nový Šaldorf-Sedlešovice 
 

2796)  EIS 
Nápravovi zamířili do Salonu / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 11 (16.3.2010), s. 5. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinařství rodiny Nápravovy 
Nový Šaldorf - úspěchy - Salon vín ČR 
 

2797)  BE 
Bohumil Suchý: Tatry? Těch si vážím / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 6. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - sběratelství - automobily - 
historická vozidla - Tatry - osobnosti - sběratelé - Suchý, Bohumil 
 

2798)  MCH 
Šaldorfští vinaři otevřeli sklepy / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 102 (3.5.2010), s. 3. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vinné sklepy - otevření - Den 
otevřených sklepů - tradice 
 

2799)  OBECNÍ 
Obecní statistika evidence obyvatel v roce 2009. -- In: Zpravodaj obce Nový Šaldorf-Sedlešovice. -- 
(2010), č. 1, s. 4. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - evidence - děti - 
narození - statistiky - přehledy - 2009 
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2800)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Ke každé hlavě révy jsem zaryl lopatu hnoje : ve vinařství Váš Sklep je cítit historie na každém kroku / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 203 (1.9.2010),    
s. 4 . -- Vinaři pod lupou. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Váš Sklep Nový Šaldorf - 
osobnosti - vinaři - Mikulášek, Bronislav - rozhovory 
 

2801)  SMOLA,  Danie l  
Stehlík: Hudba, zpěv a víno. To je ideál / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 226 (29.9.2010), s. 4. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - osobnosti - 
vinaři - Stehlík, Antonín - víno - výroba 
 

2802)  SMOLA,  Danie l  
Směsky děláme z více než poloviny vín : teprve deset let prodává svá vína na tuzemském trhu malé 
vinařství Dobrá Vinice z Nového Šaldorfu / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 250 (27.10.2010), s. 4 . -- Vinaři pod lupou. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - firmy - Dobrá Vinice Nový 
Šaldorf - jednatelé - Nejedlík, Petr - rozhovory 
 

2803)  SMOLA,  Danie l  
Koníček: Úspěch ve Vídni vína nezdraží / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 269 (20.11.2010), s. 3. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - mezinárodní výstavy vín - AWC 
Vienna - Modré sklepy Nový Šaldorf - ocenění - sklepmistři - Koníček, Antonín - rozhovory 
 

2804)  SEDLÁK,  Jaros lav  
Hospodaření obce v období 2006-2010 / Jaroslav Sedlák. -- In: Zpravodaj obce Nový Šaldorf-
Sedlešovice. -- (2010), č. 2, s. 3. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - 2006-
2010 - přehled 
 
 
 

Olbramkoste l :  
 

2805)  TREK 
Neplech nezpůsobí kempu v Olbramkostele neplechu / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 16 
(20.4.2010), s. 5. 
obce - Olbramkostel (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - Neplech - odbahnění - rekonstrukce 
 
 
 

Olbramov ice: 
 
 

2806)  TIK 
Neuvěřitelných 200 druhů betonu / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 8 (23.2.2010), s. 2. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - průmysl - stavební - hmoty - betonářství - betonárny - TBG 
Znojmo s. r. o. - vedoucí - Fojtík, Lubomír - rozhovory 
 

2807)  ROUPEC,  Jiř í  
Leskouňanka z rodu Hyblerů / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 19 (11.5.2010), s. 12. 
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obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - dechovka - hudební – kapely - Leskouňanka - 
osobnosti - kapelníci - Hybler, Bohuslav - rozhovory 
 

2808)  MOŠTĚK,  Mart in  
U Marků zraje víno pod pyramidami : Jiří Marek nechává zrát víno v keramických nádobách, do 
vinohradů jezdí hnojit s menhirem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 161 (14.7.2010), s. 4. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - osobnosti - vinaři - Marek, 
Jiří - Markovy vinné sklepy Olbramovice - charakteristika 
 

2809)  ROUPEC,  Jiř í  
Život muzikantský je život veselý / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 26 (29.6.2010), s. 12. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - hudební - kapely - Leskouňanka - osobnosti - 
kapelníci - Hybler, Bohuslav - historky 
 

2810)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
V Olbramovicích vyrábí víno otec s dcerou / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 278 (1.12.2010), s. 4. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - víno - výroba - osobnosti - 
vinaři - Matouš, Pavel - Čeperová, Eliška 
 
 
 

Pav l i ce: 
 
 

2811)  DAK 
Pavlice těsně kývly na stavbu větrníků / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 42 (19.2.2010), s. 3. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - výstavba - schválení 
 

2812)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Větrníky: střet zájmů v Pavlicích? : další vývoj má záměr stavby větrníků u Vranovské Vsi a Pavlic / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 46 (24.2.2010),        
s. 1, 3. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné 
elektrárny - výstavba - schvalování - střet zájmů 
 

2813)  JM 
Znovu hlasují o větrnících / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 9 (22.2.2010), s. 1. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné 
elektrárny - výstavba - schvalování - střet zájmů – hlasování 
 

2814)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Větrníky u Pavlic: plány se komplikují : zastupitelé Pavlic neschválili potřebnou změnu územního plánu, 
která by umožnila stavbu větrníků u obce / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 124 (29.5.2010), s. 3. 

dtto: 
RD. Větrníky v Pavlicích nebudou. Znojemský týden. 14.6.2010, roč. 10, č. 25, s. 2. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné 
elektrárny - výstavba - jednání - Obecní úřad Pavlice - Obecní úřad Vranovská Ves - Občanské sdružení 
Horizont - územní plány - změny - zamítnutí 
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2815)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Agrodružstvo dluží za pozemky : jevišovické agrodružstvo dluží Jiřímu Holíkovi peníze za pozemky, 
které si od něj pronajalo / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 128(3.6.2010), s. 1. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - zemědělství - pozemky - pronájmy - Agrodružstvo Jevišovice - dluhy - 
insolvenční řízení 
 

2816)  SMOLA,  Danie l  
Patříme mezi největší výrobce vrat v zemi / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 194 (21.8.2010), s. 4. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - průmysl - podnikání - firmy - TAM - vrata - výroba - osobnosti - 
podnikatelé - Čech, Tomáš - rozhovory 
 

2817)  JM 
Pavlický chleba chutnal i prezidentovi / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 37 (6.9.2010), s. 5. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - potravinářský - průmysl - pekařství - pekárny - pekaři 
 
 
 

Petrov ice: 
 
 

2818)  ROUPEC,  Jiř í  
Petrovanka: Hrajeme dál a s novou chutí / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 15 (13.4.2010),   
s. 12. 
obce - Petrovice (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - dechová hudba - hudební - kapely - Petrovanka - 
osobnosti - kapelníci - Hlaváč, Michal - rozhovory 
 

2819)  CO 
Co je psáno v kronikách... -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 2 (2010), č. 2. 
obce - Petrovice (Znojmo, Česko) - dějiny - 1925 - kroniky - zápisy - historie 
 

2820)  CO 
Co je psáno v kronikách : rok 1925. -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 2 (2010), č. 3, s. 16-18. 
obce - Petrovice (Znojmo, Česko) - dějiny - 1925 - kroniky - zápisy - vzpomínky - historie 
 

2821)  CO 
Co je psáno v kronikách : pokračování - rok 1925. -- In: Zpravodaj obce Petrovice. -- Roč. 2 (2010), č. 4, 
s. 15-16. 
obce - Petrovice (Znojmo, Česko) - dějiny - 1925 - kroniky - zápisy - vzpomínky - historie 
 
 
 

P laveč: 
 
 

2822)  HOSPODAŘENÍ 
Hospodaření obce v roce 2009. -- In: Zpravodaj obce Plaveč. -- Č. 12 (2010), s. 5-7. 
obce - Plaveč (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - finance - 2009 
 

2823)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 10 (9.3.2010), s. 11. 
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obce - Plaveč (Znojmo, Česko) - dějiny - osady - tvrze - zámky - historie - fotografie 
 

2824)  KRÁL,  David  
Šedesáté výročí DpS v Plavči místní řádně oslavili / David Král. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 146 (26.6.2010), s. 12. 
obce - Plaveč (Znojmo, Česko) - sociální péče - senioři - DpS Plaveč - Domov pro seniory Plaveč - 
historie - 60. výročí - oslavy 
 
 
 

P lenkov ice: 
 
 

2825)  BE 
V Plenkovicích světili prapor a znak / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 8. 
obce - Plenkovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - svěcení - prapory - znaky 
 
 
 

Podhrad í  nad Dyj í :  
 
 

2826)  VOJTEK,  Mi lan  
Podhradí nad Dyjí už žije možnou povodní / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20,    
č. 45 (23.2.2010), s. 10. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - sníh - tání - povodně - prevence - 
protipovodňová opatření - přípravy 
 

2827)  VOJTEK,  Mi lan  
Sníh taje, starosta Podhradí počítá s povodní / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
20, č. 49 (27.2.2010), s. 11. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - povodně - protipovodňová ochrana - 
opatření - hráze - výstavba - zpoždění 
 

2828)  VOJTEK,  Mi lan  
Starostu čeká stěhování do hasičské zbrojnice / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
20, č. 53 (4.3.2010), s. 10. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - stavebnictví - hasičské - zbrojnice - přestavba - Obecní 
úřad Podhradí n/Dyjí - stěhování 
 

2829)  VOJTEK,  Mi lan  
Budou muset hledat nového starostu : po dvanácti letech boje s byrokraty Petr Čálek na postu v čele 
Podhradí nad Dyjí končí / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 61 (13.3.2010),    
s. 13. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - 
Čálek, Petr - odstoupení 
 

2830)  VOJTEK,  Mi lan  
Podhradí v pondělí okusilo stav ohrožení / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20,      
č. 69 (23.3.2010), s. 12. 
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dtto: 
VACULOVÁ, Helena. Voda v Dyji stoupala a vyhlásili stav ohrožení. Mladá fronta dnes. 23.3.2010, roč. 
21, č. 69, s. 1, Jižní Morava. 
ATA; ČTK. Dyje hlásila třetí povodňový stupeň. Rovnost-Znojemský deník. 23.3.2010, roč. 21, č. 69,      
s. 1, 6. 
VOJTEK, Milan. Podhradí si oddechlo, voda začala klesat. Právo. 24.3.2010, roč. 20, č. 70, s. 10. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - příroda - přírodní - katastrofy - povodně - řeky - Dyje, řeka 
(Česko a Rakousko) - rozvodnění - stav ohrožení 
 

2831)  JM 
Třetí povodňový stupeň trval hodinu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 2. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - příroda - přírodní - katastrofy - povodně - řeky - Dyje, řeka 
(Česko a Rakousko) - rozvodnění - stav ohrožení 
 

2832)  EISENBRUK,  Jiř í  
Podhradí rezignovalo na protipovodňová opatření: vybuduje kanalizaci / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. 
-- Roč. 20, č. 13 (30.3.2010), s. 5. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - protipovodňová opatření - budování - 
odstoupení - kanalizace - výstavba 
 

2833)  SMOLA,  Danie l  
Kristek vloží svitek do Kamenů přání. Přidat se mohou i ostatní / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 112 (15.5.2010), s. 4. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Kristek vyhlásil Rok přání. Znojemské noviny. 21.5.2010, roč. 8, č. 20, s. 2. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - kultura - umění - osobnosti - výtvarníci - sochaři - Kristek, 
Lubo - dílo - Kameny přání 
 

2834)  MACÍK,  Jiř í  
Stav ohrožení v Podhradí, řeka se tam ale nerozlila / Jiří Macík. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 183 (9.8.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Voda z potoků potrápila lidi. Rovnost-Znojemský deník. 9.8.2010, roč. 21, č. 183, s. 1. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - příroda - přírodní - katastrofy - povodně - řeky - Dyje, řeka 
(Česko a Rakousko) - rozvodnění - stav ohrožení 
 

2835)  MM 
Podhradí nově povede Tesárek / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,  
č. 264 (13.11.2010), s. 3. 
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa -osobnosti - starostové - 
Tesárek, Oldřich - zvolení 
 
 
 

Podmo l í :  
 
 

2836)  JM 
Mlýn pod Novým Hrádkem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 6 (1.2.2010), s. 6. 
obce - Podmolí (Znojmo, Česko) - Lukov - historické - památky - vodní - mlýny - Novohrádecký mlýn - 
Winningerův mlýn - historie 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 354 - 

2837)  BE 
V Podmolí už mají jabloňovou školku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 5. 

dtto: 
EIS. Identifikace odrůd v Podyjí je detektivním příběhem. Znojemsko. 13.4.2010, roč. 20, č. 15, s. 8. 
obce - Podmolí (Znojmo, Česko) - zemědělství - ovocnářství - ovocné - stromy - školky - výsadba 
 
 
 

Práče: 
 
 

2838)  MOŠTĚK,  Mart in  
Stovky holubů v Práčích / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 253 (1.11.2010), s. 3. 
obce - Práče (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - holubi - přehlídky 
 

2839)  MOŠTĚK,  Mart in  
Gregor: Holubářství je sport / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 253 (1.11.2010), s. 3. 
obce - Práče (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - holubářství - osobnosti - chovatelé - 
Gregor, František 
 
 
 

Pros iměř ice: 
 
 

2840)  FESTIVAL 
Festival Expediční kamera v únoru 2010 v Prosiměřicích. -- In: Zpravodaj Obecního úřadu Prosiměřice. -
- Č. 1 (5.1.2010), s. 8-9. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - veřejný život - společenské - organizace - Klub cestovatelů 
Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice - cestovatelé - celostátní - setkání - Cesty 2009 - 22. ročník 
 

2841)  MM 
Prosiměřice chystají zateplení školy / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 24 (29.1.2010), s. 3. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - školy - ZŠ Prosiměřice - budovy - zateplení - 
přípravy 
 

2842)  SMO 
Prosiměřické čeká krojované posvícení / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 197 (25.8.2010), s. 3. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - kultura - folklor - tradiční - krojované - posvícení 
 

2843)  BE 
Miroslav Zikmund: Jediné co nemám rád jsou škubánky / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 44 (25.10.2010), s. 5. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - cestování - osobnosti - cestovatelé - Zikmund, 
Miroslav - rozhovory 
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Přeskače: 
 
 

2844)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
U podzemí roste nové parkoviště / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 192 (19.8.2010), s. 3. 
obce - Přeskače (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - tipy - podzemí - rekonstrukce - zpřístupnění 
 

2845)  SK 
Přeskačské podzemí má úspěchy / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 33 (9.8.2010), s. 4. 
obce - Přeskače (Znojmo, Česko) - historické - památky - podzemí - zpřístupnění - turistická - lákadla 
 
 
 

Rat i šov ice: 
 
 

2846)  SK 
V Ratišovicích budují paintballové hřiště / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 53 (27.12.2010), s. 17. 
obce - Ratišovice (Znojmo, Česko) - sport - paintball - paintballová - hřiště - výstavba 
 
 
 

Reš ice: 
 
 

2847)  MOŠTĚK,  Mart in  
Kraj odmítl větrníky u Rešic, ČEZ zatím mlčí : Krajský úřad fakticky zablokoval stavbu pěti větrných 
elektráren u Rešic / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,   
č. 191 (18.8.2010), s. 3. 
obce - Rešice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - stavba - zamítnutí - Krajský 
úřad Jihomoravského kraje 
 

2848)  TREK 
Větrníky u Rešic mají červenou / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 34 (24.8.2010), s. 5. 
obce - Rešice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - stavba - zamítnutí - Krajský 
úřad Jihomoravského kraje 
 

2849)  SK 
Kraj dal větrníkům červenou / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 13. 
obce - Rešice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - stavba - zamítnutí - Krajský 
úřad Jihomoravského kraje 
 

2850)  GRASGRUBER,  Pave l  
Rešice: Vari-terra cross / Pavel Grasgruber. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 39 (27.9.2010), s. 1. 
obce - Rešice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - motoristické - akce - Vari-terra cross - pořádání - 
Osvětová beseda 
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Rybn íky: 
 
 

2851)  HRBÁČKOVÁ,  Alena 
Zaniklá osada Topanov - kaple sv. Markéty / Alena Hrbáčková, Jiří Nejedlý. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9,    
č. 1 (15.1.2010), s. 6. 
obce - Rybníky (Znojmo, Česko) - Topanov - Tupanov - zánik - historické - památky - brody - obchodní - 
cesty - kaple - kaple sv. Markéty - historie 
 

2852)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vinařství Tichý sídlí v chráněné památce / Sylva Pavlačková. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 173 (28.7.2010), s. 4. 
obce - Rybníky (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - osobnosti - vinaři - Tichý, 
Jaroslav - rozhovory 
 
 
 

Ska l i ce: 
 
 

2853)  BE 
Robert Salát: U hasičů si cením hlavně přátelství / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 12 (15.3.2010), s. 5. 
obce - Skalice (Znojmo, Česko) - služby - hasičské sbory - osobnosti - hasiči - Salát, Robert - vzpomínky 
 

2854)  ROUPEC,  Jiř í  
Skaláci - kapela v pohodě / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 14 (6.4.2010), s. 12. 
obce - Skalice (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - dechovka - hudební - kapely - Skaláci - osobnosti - 
kapelníci - Bobek, Tomáš – rozhovory 
 
 
 

Slup: 
 
 

2855)  SMOLA,  Vojtěch  
Chovateli ukradli pávy i 15 výstavních holubů / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 12 (15.1.2010), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Slup (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - pávi - holubi - krádeže – vyšetřování 
 

2856)  DVOŘÁK,  Zdeněk 
Ve Slupi se událo to pravé masopustní veselí. Po mnoha letech / Zdeněk Dvořák. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 52 (3.2.2010), s. 12. 
obce - Slup (Znojmo, Česko) - kultura - folklor - masopust 
 

2857)  ČTK 
Na chleba ze staré vojenské pekárny stála dlouhá fronta / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 207 (6.9.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Slavnosti chleba poprvé v historii zasáhl déšť. Rovnost-Znojemský deník. 6.9.2010, 
roč. 21, č. 207, s. 3. 
obce - Slup (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti chleba - 6. ročník 
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2858)  JM 
V makovici našli medaili, noviny a mince / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 36 (30.8.2010), s. 6. 
obce - Slup (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely - věže - rekonstrukce - nálezy - medaile - 
mince 
 

2859)  TREK 
Slup: Chlebem voněla i lomozící mlátička / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 36 (7.9.2010), s. 1, 2. 
obce - Slup (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti chleba - 6. ročník 
 

2860)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vše dělám ručně, znám každý hrozen : vinař Michal Mikulenčák pochází z vinařské rodiny / Sylva 
Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 244 (20.10.2010), s. 4. 
obce - Slup (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - osobnosti - vinaři - Mikulenčák, Michal - rozhovory - 
Víno Mikulenčák 
 

2861)  PET 
Slup má znovu svoji dominantu / pet. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,  
č. 291 (16.12.2010), s. 3. 
obce - Slup (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostel Panny Marie - věže - lucerny - opravy 
 
 
 

Stá lky: 
 
 

2862)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Manželé Babůrkovi opravili faru ve Stálkách, dostali za to ocenění / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 127 (2.6.2010), s. 3. 
obce - Stálky (Znojmo, Česko) - historické - památky - fary - rekonstrukce - osobnosti - výtvarníci - 
Babůrková, Lenka - Babůrek, Otakar - ocenění 
 

2863)  EISENBRUK,  Jiř í  
Most blízko Stálek může kdykoliv zabíjet / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 26 
(29.6.2010), s. 1. 
obce - Stálky (Znojmo, Česko) - stavebnictví - mosty - uzavření - havarijní stav 
 

2864)  JM 
Ve Stálkách chystají mezinárodní výstavu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 28 (7.7.2010), s. 6. 
obce - Stálky (Znojmo, Česko) - kultura - umění - mezinárodní - výstavy - Open air galerie - zahájení 
 
 
 

Starý Petř ín: 
 
 

2865)  JM 
Ve Starém Petříně světili prapor a znak / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 37 (6.9.2010), s. 5. 
obce - Starý Petřín (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - svěcení - prapory - znaky 
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Stoš íkov ice  na Louce: 
 
 

2866)  ČTK 
Ledové víno "dozrálo" : ve dvaceti stupních pod nulou sklízeli vinaři u Znojma hrozny na sladké ledové 
víno / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 282 (6.12.2010), s. 2, Jižní 
Morava. 
obce - Stošíkovice na Louce (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinohradnictví - ledové víno - sklizeň 
 
 
 

Strachot ice: 
 
 

2867)  BE 
Strachotická školka i škola se mění do krásy / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 29 (12.7.2010), s. 5. 
obce - Strachotice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - budovy - školy - školky - opravy - rekonstrukce - 
dokončování 
 

2868)  SMOLA,  Danie l  
Úředníci tlačí na opravu ruiny, hrozí pokutou / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 245 (21.10.2010), s. 3. 
obce - Strachotice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - nemovitosti - chátrající - areály - ruiny - opravy - 
nařízení - Odbor školství, kultury a památkové péče 
 

2869)  EIS 
Opravený kulturní dům je chloubou Strachotic / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 41 (12.10.2010),     
s. 11. 
obce - Strachotice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - kulturní domy - rekonstrukce - opravy – dokončení 
 
 
 

Suchohrd ly u Mi ros lav i :  
 
 

2870)  MOŠTĚK,  Mart in  
Suchohrdly budou mít novou silnici a lampy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 86 (13.4.2010), s. 3. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - rozvoj - místní komunikace - opravy - veřejné osvětlení 
- vybudování - investiční akce - projekty 
 

2871)  BLATNÝ,  K lement 
Kronika obce 1948-1950 / Klement Blatný. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 2 (2010), č. 1, s. 6. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - 1948-1950 - kroniky - zápisy - historie 
 

2872)  BLATNÝ,  K lement 
Kronika obce 1951 / Klement Blatný, Ctibor Jablonický. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 2 
(2010), č. 2, s. 4. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - 1951 - kroniky - zápisy - historie 
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2873)  ARNDT,  Barbora  
Zřizovací listina nové fary v Suchohrdlí / Barbora Arndt. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 2 
(2010), č. 3, s. 3. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - církev - fary - zřizovací listiny - ustanovení - historie 
 

2874)  BLATNÝ,  K lement 
Kronika obce 1952-1953 / Klement Blatný, Ctibor Jablonický. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 2 
(2010), č. 3, s. 4. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - 1952-1953 - kroniky - zápisy - historie 
 

2875)  BLATNÝ,  K lement 
Kronika obce : rok 1954 / Klement Blatný, Ctibor Jablonický. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 2 
(2010), č. 4, s. 6. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - 1954 - kroniky - zápisy - historie 
 

2876)  BLATNÝ,  K lement 
Kronika obce : rok 1955 / Klement Blatný, Ctibor Jablonický. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 2 
(2010), č. 5, s. 4. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - 1955 - kroniky - zápisy - historie 
 

2877)  KRONIKA 
Kronika obce : rok 1955 (pokračování). -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 2 (2010), č. 6, s. 6. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - 1955 - kroniky - zápisy - historie 
 

2878)  KRONIKA 
Kronika obce 1956-1957. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 2 (2010), č. 7, s. 4. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - 1956-1957 - kroniky - zápisy - historie 
 

2879)  KRONIKA 
Kronika obce : 1958. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 2 (2010), č. 8, s. 4. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - 1958 - kroniky - zápisy - historie 
 

2880)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Cestující roky marně volají po čekárně / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 249 (26.10.2010), s. 3. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - autobusová - doprava - zastávky - čekárny - výstavba - 
odkládání - řešení 
 

2881)  JABLONICKÝ,  Ct ibor  
Kronika obce : 1959 / Ctibor Jablonický. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. --Roč. 2 (2010), č. 9, s. 4. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - 1959 - kroniky - zápisy - historie 
 

2882)  JABLONICKÝ,  Ct ibor  
Kronika obce 1960 : 1960 / Ctibor Jablonický. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 2 (2010), č. 11,   
s. 4. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - 1960 - kroniky - zápisy - historie 
 

2883)  JABLONICKÝ,  Ct ibor  
Kronika obce 1961 / Ctibor Jablonický. -- In: Suchohrdelský zpravodaj. -- Roč. 2 (2010), č. 12, s. 6. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi (Znojmo, Česko) - dějiny - 1961 - kroniky - zápisy - historie 
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Suchohrd ly u Zno jma: 
 
 

2884)  EIS 
Znora: účelnost i krása / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 15 (13.4.2010), s. 5. 
obce - Suchohrdly u Znojma (Znojmo, Česko) - průmysl - továrny - Znora nábytek s.r.o. - nábytek - 
výroba 
 

2885)  SMOLA,  Vojtěch  
Založili jsme první "eseróčko" / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 
č. 140 (17.6.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Suchohrdly u Znojma (Znojmo, Česko) - průmysl - podnikání - dopravní - podniky - Polytrans, spol. 
s.r.o. Suchohrdly - osobnosti - podnikatelé - Molík, Josef - rozhovory 
 

2886)  SMOLA,  Danie l  
První společnost s.r.o. vznikla před dvaceti lety : přepravní společnost Polytrans ze Suchohrdel 
zaměstnává dnes zhruba osmdesát lidí a zboží převáží pětatřiceti kamiony po celé Evropě / Daniel 
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 148 (26.6.2010), s. 4. 
obce - Suchohrdly u Znojma (Znojmo, Česko) - doprava - přepravní - společnosti - Polytrans, spol. s.r.o. 
Suchohrdly - historie - 1989-2010 - současnost 
 
 
 

Šanov: 
 
 

2887)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Chovanci z Břežan mají vlastní domečky : nový typ sociální služby, chráněné byty, zkoušejí první 
obyvatelé dvou nových domků v Šanově / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 90 (17.4.2010), s. 3. 

dtto: 
TRE. Zámek Břežany nabídne chráněné byty. Mladá fronta dnes. 4.5.2010, roč. 21, č. 103, s. 1, Jižní 
Morava. 
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče - chráněné bydlení - Zámek Břežany - Ústav sociální péče 
Břežany - chovanci - mentálně postižení občané - chráněné byty – přidělení 
 

2888)  VOJTEK,  Mi lan  
V Šanově s šancí na lepší život / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 105 
(6.5.2010), s. 11. 
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče - handicapovaní - Zámek Břežany - chráněné - bydlení - 
garsonky – výstavba 
 

2889)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Soukromník staví domov důchodců : unikátní projekt soukromého investora má v Šanově nabídnout 
bydlení pro desítky důchodců i práci lidem, kteří bydlí v domech sousedících s chráněnými byty / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 107 (10.5.2010), s. 1. 
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče - důchodci - soukromé - domovy pro seniory - výstavba - 
projekty 
 

2890)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka,  1973-  
Moderní domov pro seniory se otevře v Šanově / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 18 (26.4.2010), s. 6. 
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obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče - důchodci - soukromé - domovy pro seniory - výstavba - 
projekty 
 

2891)  BE 
Klienti z Břežan mají vlastní bydlení / be, kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 20(10.5.2010), s. 8. 
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče - handicapovaní - Zámek Břežany - chráněné - bydlení - 
garsonky - výstavba 
 

2892)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Soukromý domov důchodců ožívá / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 185 (11.8.2010), s. 3. 
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče - důchodci - soukromé - domovy pro seniory - otevření 
 

2893)  RAISKUBOVÁ,  Hana  
Privátní domov láká důchodce / Hana Raiskubová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 195 (23.8.2010), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče - důchodci - senioři - Domov pro seniory Šanov - otevření 
 

2894)  EIS 
O Šanov je zájem / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 34 (24.8.2010), s. 2. 
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - nárůst 
 
 
 

Šatov: 
 
 

2895)  EH 
Před sedmdesáti lety se v Šatově střílelo / eh, red. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 13. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - dějiny - druhá světová válka, 1939-1945 - osobnosti - železničáři - 
přednostové - Trach, Rudolf - biografie 
 

2896)  SMOLA,  Danie l  
Roman Polák "vyrobil" kromě vína i vlastní CD / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 109 (12.5.2010), s. 4. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - osobnosti - vinaři - Polák, Roman - rozhovory 
 

2897)  EISENBRUK,  Jiř í  
Přetížené kamiony se Rakouska bojí, ulevují si u nás / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 18 
(4.5.2010), s. 1, 3. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - doprava - kamiony - přetížení - náklady - odkládání - obyvatelstvo - 
protesty 
 

2898)  EIS 
Šatov získal cenu za inovaci / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 22 (1.6.2010), s. 2. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - přeshraniční - spolupráce - projekty - inovace 
- ocenění 
 

2899)  ROUPEC,  Jiř í  
K vínu, nejen v Šatově, pasuje muzika / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 23 (8.6.2010), s. 12. 
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obce - Šatov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - hudební - kapely - Šatovanka - osobnosti - kapelníci - 
Turek, Valtr - rozhovory 
 

2900)  LIPOWSKÁ,  K lára  
Ze Šatova pojedou "padesátku" / Klára Lipowská. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 152 (1.7.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - sport - cyklistika - horská kola - závody - Vinařská 50 - 11. ročník - 
Author Znovín Cup 2010 
 

2901)  EISENBRUK,  Jiř í  
Vinařská 50 - Author Znovín Cup: Nejrychlejší byl Zdeněk Mlynář / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 20, č. 27 (7.7.2010), s. 14. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - sport - cyklistika - horská kola - závody - Vinařská 50 - 11. ročník - 
Author Znovín Cup 2010 
 

2902)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Šatovské hody? I upadlá sukně / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 189 (16.8.2010), s. 3. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - kultura - folklor - tradiční - krojované - hody 
 

2903)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Poppovi: Kdo chce slopat, musí kopat : bratři Jiří a Přemysl Poppovi vyrábí víno v pěti sklípcích v Šatově 
a Dyjákovičkách / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21,    
č. 261 (10.11.2010), s. 4. -- Vinaři pod lupou. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinařství Poppovi Šatov - vinaři - Popp, Jiří - Popp, 
Přemysl - víno - výroba - prezentace - prodej 
 

2904)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Plocr: Vína si chci vypiplat k obrazu svému : mladý šatovský vinař se rozhodl už v šestnácti: Budu vinařem 
/ Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 272 (24.11.2010), 
s. 4. -- Vinaři pod lupou. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinařství Schattau Šatov - charakteristika - vinaři 
- Plocr, Tomáš 
 

2905)  KLOBASOVÁ,  Petra  
Poslední festival v roce: Junior cimbál v Šatově / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 290 (15.12.2010), s. 3. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - hudba - cimbál - hudební - festivaly - Junior cimbál 
 
 
 

Št í tary: 
 
 

2906)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
U Štítar zachraňují ohroženého modráska hořcového / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 152 (1.7.2010), s. 3. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Modrásek horší kukačky. Znojemsko. 13.7.2010, roč. 20, č. 28, s. 1, 4. 
obce - Štítary (Znojmo, Česko) - příroda - fauna - motýli - modrásek hořcový - ohrožené druhy - Český 
svaz ochránců přírody 
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2907)  BE 
Kněžičtí ochránci zkoumají okolí Štítar / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 27 (28.6.2010), s. 7. 
obce - Štítary (Znojmo, Česko) - příroda - motýli - modrásek hořcový - ohrožené druhy 
 

2908)  MM 
Ve Štítarech se vrátil Veselý / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 
264 (13.11.2010), s. 3. 
obce - Štítary (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Veselý, Oldřich 
- zvolení 
 
 
 

Šumná: 
 
 

2909)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Fungujeme už dvacet let, slavit ale nebudeme / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 45 (23.2.2010), s. 4. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - děti - Dům dětí a mládeže Šumná - 20. výročí - 
založení - osobnosti - ředitelé - Šnajdar, Miloslav - rozhovory 
 

2910)  EISENBRUK,  Jiř í  
Miloslav Šnajdar: Život zasvětil práci s dětmi / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 8 
(23.2.2010), s. 12. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - Dům dětí a mládeže Šumná - osobnosti - ředitelé - 
Šnajdar, Miloslav - 55. výročí - narození 
 

2911)  MOŠTĚK,  Mart in  
Šumná složila miliony, čeká na soud : přes tři miliony musela Šumná poslat na účet exekutora, aby mohla 
nakládat se svým majetkem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 74 (29.3.2010), s. 3. 

dtto: 
VSM. Šumná už zase může hospodařit s majetkem. Mladá fronta dnes. 31.3.2010, roč. 21, č. 76, s. 5, 
Jižní Morava. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - soudnictví - spory - Obecní úřad Šumná - Colas CZ a. s. - exekuce - 
vymáhání 
 

2912)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
O velikonočních prázdninách se děti v Šumné nudit nebudou / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 75 (30.3.2010), s. 3. 
 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - děti - Dům dětí a mládeže Šumná - Velikonoce - 
programy 
 

2913)  BE 
Kniha a já bude i na internetu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 14 (29.3.2010), s. 7. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - Dům dětí a mládeže Šumná -výtvarné - soutěže - 
Kniha a já - 19. ročník - vyhodnocení - výsledky - Internet - vystavení 
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2914)  BE 
Dámy šumenského klubu představují už jedenáctou kuchařku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 7. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - vaření - kluby - Dámský klub Šumná - kuchařky - 
vydání 
 

2915)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 32 (10.8.2010), s. 11. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - železniční - doprava - železnice - výstavba - historie - současnost - 
fotografie 
 

2916)  DDM ŠUMNÁ 
DDM Šumná vyhlásil Vánoční malování / DDM Šumná. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 248 (25.10.2010), s. 12. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - Dům dětí a mládeže Šumná - celostátní - výtvarné - 
soutěže - Vánoční malování - 16. ročník - vyhlášení 
 

2917)  KLOBASOVÁ,  Petra  
DDM Šumná plánuje bohatý konec roku / Petra Klobasová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 254 (2.11.2010), s. 3. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - Dům dětí a mládeže Šumná - aktivity - soutěže 
 

2918)  LUKŠOVÁ,  Barbora  
Jako by v Šumné stál odjakživa, ocenili kostel / Barbora Lukšová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 267 (18.11.2010), s. 3, Jižní Morava. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - stavebnictví - kostely - kostel sv. Ducha - architektonické - soutěže - 
ocenění 
 

2919)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Šumenský kostel uspěl v Praze / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 21, č. 273 (25.11.2010), s. 3. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - stavebnictví - kostely - kostel sv. Ducha - ocenění - Klub Za starou 
Prahu - Praha 
 

2920)  MATĚJKA,  Ivan 
Šumná má šumný kostel / Ivan Matějka. -- In: Literární noviny. -- Roč. 21, č. 47 (25.11.2010), s. 3. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - stavebnictví - kostely - kostel sv. Ducha - architektonické - soutěže - 
ocenění 
 

2921)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Šumná: Domu dětí a mládeže hrozí zánik : po dvaceti letech práce možná Dům dětí a mládeže v Šumné 
skončí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 282 
(6.12.2010), s. 3. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - domy dětí a mládeže - Dům dětí a mládeže Šumná - 
zrušení - sloučení - Dům dětí a mládeže Znojmo 
 

2922)  BE 
Kostel v Šumné získal Cenu Klubu Za starou Prahu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 50 (6.12.2010), s. 4. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - stavebnictví - kostely - kostel sv. Ducha - ocenění - Klub Za starou 
Prahu - Praha 
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2923)  KLOBASOVÁ,  Petra  
DDM Šumná přechází pod Znojmo. Rozhodli o tom definitivně krajští zastupitelé / Petra Klobasová. -- 
In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 51 (23.12.2010), s. 3. 

dtto: 
BE. Šumenský dům dětí se spojil se znojemským. Znojemský týden. 27.12.2010, roč. 10, č. 53, s. 5. 
EIS. Šumná: Dům s novým pánem. Znojemsko. 28.12.2010, roč. 20, č. 52, s. 1. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - domy dětí a mládeže - Dům dětí a mládeže Šumná - 
zrušení - sloučené - Dům dětí a mládeže Znojmo 
 

2924)  BE 
Miloslav Šnajdar: Dům v Šumné chtěli rodiče / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 53 (27.12.2010), s. 5. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - domy dětí a mládeže - Dům dětí a mládeže Šumná - 
osobnosti - ředitelé - Šnajdar, Miloslav - rozhovory 
 
 
 

Tasov ice: 
 
 

2925)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Víkend: tasovická vína a jaroslavický moučník : tento víkend ovládne tradiční tasovický košt vín a zbrusu 
nová akce. Tou je soutěž o nejlepší jaroslavický moučník / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 55 (6.3.2010), s. 4. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Tasovický košt vín 
- O nejlepší jaroslavický moučník 
 

2926)  ELIÁŠ,  Jan  O.  
Smutný osud tasovického mlýna I. / Jan O. Eliáš. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 16 (12.4.2010), s. 6. 

pokračování: 
Znojemský týden. 19.4.2010, roč. 10, č. 17, s. 6, 13. 
Znojemský týden. 26.4.2010, roč. 10, č. 18, s. 13. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - vodní mlýny - historie - současnost 
 

2927)  SMOLA,  Danie l  
Doba suchých vín se k nám zase začíná vracet : sedm let je sklepmistrem ve Vinařství Tasovice Libor 
Dubovský / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 115 
(19.5.2010), s. 4. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinařství Tasovice - sklepmistři - Dubovský, 
Libor - rozhovory - víno - produkce - charakteristika 
 

2928)  PERINGEROVÁ,  Gabr iela  
Apoštol Vídně a Varšavy pochází ze Znojemska : jediným světcem původem ze Znojemska je Klement 
Maria Hofbauer / Gabriela Peringerová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 137 (14.6.2010), s. 4. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - světci - Hofbauer, Klement Maria, svatý, 1751-
1820 - biografie 
 

2929)  PKN 
Do Tasovic, Ctidružic a do Kasáren / PKN. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 19 (11.5.2010), s. 4. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - mše - slavnosti - poutě - Pouť pekařů a cukrářů 
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2930)  MOŠTĚK,  Mart in  
Pekaři slavili svou desátou pouť v Tasovicích / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 8, č. 20 (21.5.2010), s. 2. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - poutě - poutní - slavnosti - pekařská pouť - Hofbauer, 
Klement Maria, svatý, 1751-1820 
 

2931)  ANDRLE,  Mart in  
Tasovice slaví. Fotbalisté míří do divize / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 150 (29.6.2010), s. 20. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - sport - fotbal - divize - postupy 
 

2932)  ŽILÍK, Rudolf  
Klement Maria Hofbauer - světec našeho kraje / Rudolf Žilík. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 10, č. 2 (2010), 
s. 2-3. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - kněží - Hofbauer, Klement Maria, svatý, 1751-
1820 - biografie 
 
 
 

Tav íkov ice: 
 
 

2933)  MASK 
Sklep kulturním centrem / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 1 (15.1.2010), s. 4. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - pivovarský sklípek - rekonstrukce - 
společenské - místnosti 
 

2934)  SMOLA,  Vojtěch  
Z okna ústavu vypadl mentálně postižený muž / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 33 (9.2.2010), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - sociální péče - Ústav sociální péče Tavíkovice - tragické - nehody - 
policie - šetření 
 

2935)  MOŠTĚK,  Mart in  
Postižený vypadl z okna, nyní zemřel : šest týdnů bojoval mentálně postižený klient ústavu v Tavíkovicích 
s následky vážných zranění po pádu z okna / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 67 (20.3.2010), s. 1. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - sociální péče - Ústav sociální péče Tavíkovice - neštěstí - klienti - 
pád z okna - úmrtí 
 

2936)  STANO 
Tavíkovice / stano, sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- 
Roč. 10, č. 42 (11.10.2010), s. 8-9. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - dějiny - založení obce - obyvatelstvo - památky - historie - 
současnost 
 

2937)  JM 
Ve 101 letech dělá vánoční vazby / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 52 (20.12.2010), s. 4. 
obce - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Kohout, Viktor - 101. 
výročí - narození 
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Těšet i ce: 
 
 

2938)  PERINGEROVÁ,  Gabr iela  
Brigády nejsou, slyší studenti čím dál častěji : kvůli hospodářské krizi se na jižní Moravě snižuje počet 
nabízených brigád / Gabriela Peringerová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 122 (27.5.2010), s. 2. 
Jižní Morava - obce - Těšetice (Znojmo, Česko) - hospodářství - studenti - prázdninové - brigády 
 

2939)  EISENBRUK,  Jiř í  
Skoro půltisíciletý stařeček v Těšeticích vyzvání dál / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 49 
(7.12.2010), s. 1. 
obce - Těšetice (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely - kostel Nejsvětější Trojice - opravy - 
rekonstrukce 
 
 
 

Tvoř ihráz: 
 
 

2940)  TREK 
Tvořihráz: Boží muka překvapila památkáře / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 37 (14.9.2010), s. 4. 
obce - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - historické - památky - kulturní památky - boží muka - opravy 
 
 
 

Uherč ice : 
 
 

2941)  MLATEČKOVÁ,  Marie  
Co víme o uherčickém kroji / Marie Mlatečková. -- In: Radniční listy : zpravodaj obce Uherčice – Roč. 
14, č. 1, (2010), s. 5. 
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) - kultura - folklor - kroje - lidové kroje - historie 
 

2942)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Uherčický zámek o víkendu otevírá / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 128 (3.6.2010), s. 3. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Už sem budu chodit jen strašit. Rovnost-Znojemský deník. 3.6.2010, roč. 21,       
č. 128, s. 3. 
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - zámek Uherčice - sezony - prohlídky - 
otevření 
 
 

2943)  ŠENKÝŘ,  Mi loš 
Na zámku se i igelity rozpadají : jako zapadlí vlastenci působí osádka zámku v Uherčicích / Miloš 
Šenkýř. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, č. 189 (14.8.2010), s. 6. 
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) - unikátní - historické - památky - zámky - Státní zámek Uherčice - 
chátrání - opravy - finance - nedostatek 
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2944)  MLATEČKOVÁ,  Marie  
Obecní samospráva v 19. století / Marie Mlatečková. -- In: Radniční listy : zpravodaj obce Uherčice. -- 
(2010), č. 3, s. 6. 
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) - dějiny - 19. století - obecní - samospráva - historie 
 
 
 

Újezd: 
 
 

2945)  SK 
Opravy zámečku odstartovaly / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 19 (3.5.2010), s. 4. 
obce - Újezd (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámečky - opravy - zahájení 
 

2946)  SK 
Spadne jim zámeček na hlavu? / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 51 (13.12.2010), s. 5. 
obce - Újezd (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámečky - opravy - zastavení - chátrání 
 
 
 

Únanov: 
 
 

2947)  CHODĚROVÁ,  Monika  
Kompostárna v Únanově by mohla stát do konce letošního roku / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 24 (29.1.2010), s. 4. 
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - životní prostředí - skládky - rekultivace - kompostárny - vybudování 
 

2948)  SMOLA,  Vojtěch  
Kompostárna bude už letos : do konce roku vznikne v Únanově na Znojemsku kompostárna, rostlinný 
odpad z kontejnerů ze Znojma a Únanova sem bude svážet odpadová firma / Vojtěch Smola. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 41 (18.2.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - životní prostředí - rostlinné odpady - biologické odpady - zpracování - 
kompostárny - výstavba - výběrové řízení 
 

2949)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Krajkářka: díky paličkování umím i malovat / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 79 (3.4.2010), s. 4. 
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - krajkářství - paličkování - osobnosti - krajkářky - 
Šalamounová, Marie 
 

2950)  TOMÁŠEK,  Lukáš 
Oslavy 110 let SDH Únanov a stříbrný úspěch na okresním kole / Lukáš Tomášek. -- In: Únanovské 
novinky. -- Č. 2 (.06.2010), s. 9-10. 
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - dobrovolní hasiči - Sdružení dobrovolných hasičů 
Únanov - 110. výročí - založení – oslavy 
 

2951)  BE 
Únanovští hasiči slavili 110. výročí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 30 (19.7.2010), s. 9. 
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obce - Únanov (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - dobrovolné - hasičské sbory - 110. výročí - založení - 
oslavy 
 

2952)  MOŠTĚK,  Mart in  
Za čtyři roky zkusím asi kandidovat do Senátu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 271 (23.11.2010), s. 4. 
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Únanov - osobnosti - 
starostové - Fabík, Vojtěch - rozhovory 
 

2953)  EIS 
Vojtěch Fabík únanovským starostou pošesté / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 46 (16.11.2010), s. 5. 
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Únanov - osobnosti - 
starostové - Fabík, Vojtěch - zvolení 
 
 
 

Vedrov ice: 
 
 

2954)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vedrovice: muzeum už letos : z bývalé vedrovické fary roste muzeum a informační centrum. Obec na 
stavbu získala deset milionů z Evropské unie / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 56 (8.3.2010), s. 3. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - informační centra - výstavba - 
dotace - Evropská unie 
 

2955)  SK 
Převýborná historie o jednom amatérském divadelním souboru / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 10 (1.3.2010), s. 6. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - divadlo - amatérské - divadelní 
soubory - Experimentální Divadelní Amatérský Soubor - EĎAS - založení 
 

2956)  VĚTRNÉ 
Větrné vodovodní kolo. -- In: Vedrovický zpravodaj. -- Č. 1 (2010), s. 7-10. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - technické - historické - památky - větrná - vodovodní - kola 
 

2957)  SK 
Muzeum bude již letos / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 10, č. 15 (6.4.2010), s. 5. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - archeologická - muzea - otevření 
 

2958)  TREK 
Místo fary muzeum / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 19 (11.5.2010), s. 4. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - archeologická - muzea - otevření 
 

2959)  ROUPEC,  Jiř í  
Vedrovanka v lidovém tónu / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 22 (1.6.2010), s. 12. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - dechovka - kapely - Vedrovanka - osobnosti - 
kapelníci - Bohdanský, Václav - rozhovory 
 

2960)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Stavba vedrovického muzea finišuje / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 150 (29.6.2010), s. 3. 
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obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - informační centra - výstavba - 
dokončení 
 

2961)  SPA 
Z fary vyrostlo ve Vedrovicích muzeum / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 173 (28.7.2010), s. 3. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - archeologická - muzea - otevření 
 

2962)  SK 
Větrné kolo bude v novém muzeu / sk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 31 (26.7.2010), s. 4. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - historické - technické - památky - větrné kolo - repliky - zhotovení 
 

2963)  JANDERKOVÁ,  Pav la  
Mateřské centrum Čtyřlístek / Pavla Janderková. -- In: Vedrovický zpravodaj. -- Č. 2 (2010), s. 2. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - sociální péče - děti - matky - Mateřské centrum - Čtyřlístek - vznik 
- působení 
 

2964)  VOJTEK,  Mi lan  
Lesy u Vedrovic ukrývají pravěký důl / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN1211-2119. -- Roč. 20, č. 198 
(26.8.2010), s. 10. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické - výzkumy - nálezy - 
doly 
 

2965)  TREK 
Ve Vedrovicích otevřeli muzeum a infocentrum / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 34 (24.8.2010),  
s. 4. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - informační centra - otevření 
 

2966)  MUZEUM 
Muzeum a infocentrum Vedrovice otevřeno. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 9, č. 16 (27.8.2010), s. 4. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - informační centra - otevření 
 

2967)  GIGIMOVOVÁ,  Anna 
Uplynulo 20 let... / Anna Gigimovová. -- In: Vedrovický zpravodaj. -- Č. 3 (2010), s. 2-3. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - volby - volební období - 1990-1994 - 
1994-1998 - 1998-2002 - 2002-2006 - 2006-2010 - zástupci - přehledy - historie - současnost 
 

2968)  DOČKALOVÁ,  Marta 
Muzeum Vedrovice - Archeologie / Marta Dočkalová. -- In: Vedrovický zpravodaj. -- Č. 3 (2010),           
s. 12-13. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - výzkumy - nálezy - uchování - 
muzea 
 
 
 

Vémys l i ce: 
 
 

2969)  ROUPEC,  Jiř í  
Venkovanka baví lidi už půl století / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 8 (23.2.2010), s. 12. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - dechová hudba - dechovka - kapely - Venkovanka - 
členové - Ryšavý, Eduard - Jarolím, Jan - Popela, Jan - rozhovory 
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2970)  SMOLA,  Vojtěch  
Rozsvítí obří adventní věnce / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 
č. 267 (18.11.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Miroslav - Vémyslice (Znojmo, Česko) - církev - svátky - Advent - adventní věnce - rekordy 
 
 
 

Velký Kar l ov: 
 
 

2971)  JM 
Z Velkého Karlova pro Oskara / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 9 (22.2.2010), s. 5. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - služby - kadeřnictví - soutěže - Kadeřník roku - tituly - kadeřnice 
- Vašků, Lenka 
 

2972)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Památník ve Velkém Karlově je k mání / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 82 (8.4.2010), s. 3. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - historické - památky - památníky - artefakty - Strom míru - 
prodej 
 

2973)  ŠPALEK,  C .  
Meteorologické pozorování se záznamy z Velkého Karlova / C. Špalek. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 10, č. 3 
(2010), s. 35. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - meteorologické - stanice - teploty - přehledy - 
statistiky - 2001-2009 
 

2974)  HUDEMA, Marek 
Kolik stojí český krokodýl / Marek Hudema. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, č. 200 
(28.8.2010), s. 13-14. 
Česká republika - obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - farmy - netradiční 
- zvířata - chov - krokodýli - Agrodružstvo Jevišovice 
 

2975)  MOŠTĚK,  Mart in  
Seitlová: Bioplynka pracuje ilegálně / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 249 (26.10.2010), s. 1. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - životní prostředí - Agrodružstvo Jevišovice - bioplynové stanice - 
vyšetřování - Ministerstvo životního prostředí 
 

2976)  RD 
Kdo zastaví bioplynku ve Velkém Karlově? / rd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 45 (1.11.2010), s. 3. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - životní prostředí - Agrodružstvo Jevišovice - bioplynové stanice - 
vyšetřování - Ministerstvo životního prostředí 
 
 
 

Višňové: 
 
 

2977)  TREK 
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Ve Višňovém se pokácené stromy stanou domovem vzácného hmyzu / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, 
č. 11 (16.3.2010), s. 2. 
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - zámecké - parky - revitalizace - stromy 
- kácení 
 

2978)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vinař Saleta: ve sklepě mám vína z roku 1982 : vinař Antonín Saleta sází na vlastní vinice a hrozny / 
Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 93 (21.4.2010),    
s. 4 . -- Vinaři pod lupou. 
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - Vinařství Saleta Višňové - vinaři - 
Saleta, Antonín - rozhovory 
 

2979)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Adámkovi vyrábí vína i pro herce Karla Rodena : Adámkovo vinařství ve Višňové je malé rodinné vinařství 
s vlastní vinicí, které bylo založeno před třinácti lety / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 133 (9.6.2010), s. 4. 
obce - Višňové (Česko) - průmysl - vinařství - Adámkovo vinařství, s.r.o. - víno - výroba - osobnosti - 
vinaři - Adámek, Václav - Adámek, Jiří - rozhovory 
 
 
 

Víton ice: 
 
 

2980)  EIS 
Čápi ve Vítonicích hnízdili už před 70 lety / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 33 (17.8.2010), s. 1. 
obce - Vítonice (Znojmo, Česko) - příroda - čápi - hnízdění - historie 
 

2981)  MS 
Historická kronika - rok 1809 / MS. -- In: Zpravodaj obce Vítonice. -- Č. 1 (2009), s. 8. 
obce - Vítonice (Znojmo, Česko) - dějiny - 1809 - Bitva u Znojma - události - přehledy - historie 
 
 
 

Vranov nad Dyj í :  
 
 

2982)  VSM 
Nad přehradou hřímal masopustní rej / vsm, čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
21, č. 32 (8.2.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
MASOPUSTNÍ průvody: blíží se čas půstu před velikonocemi. Rovnost-Znojemský deník. 8.2.2010, roč. 
21, č. 32, s. 3. 
Jižní Morava - obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Vranovská přehrada - kultura - folklor - 
masopust 
 

2983)  VHA 
Hladina Vranova denně klesá o 30 centimetrů / vha. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 21, č. 33 (9.2.2010), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - přehrady - Vranovská přehrada - 
upouštění - povodně - prevence 
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2984)  CHODĚROVÁ,  Monika  
V dobových kostýmech soutěžili o lyžníka : proti proudu času šli všichni účastníci Vranovského lyžníka 
2010 / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 38 
(15.2.2010), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - sport - lyžování - soutěže - Vranovský lyžník 2010 - 4. ročník 
 

2985)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Vranovskému zámku vrácena jízdárna / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 6 
(9.2.2010), s. 5. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - jízdárny - odkoupení - Národní 
památkový ústav 
 

2986)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 6 (9.2.2010), s. 11. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - přehrady - hráze - Vranovská přehrada - 
historie - fotografie 
 

2987)  VACULOVÁ,  He lena 
Vranov upouští. Bojí se sněhu : hladina vody v přehradě je na dvacetiletém minimu / Helena Vaculová. -- 
In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 45 (23.2.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
VACULOVÁ, Helena. Měřili sníh jako nikdy dříve. Mladá fronta dnes. 23.2.2010, roč. 21, č. 45, s. 3, Jižní 
Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - sníh - tání - prevence - přehrady - 
Vranovská přehrada - upouštění 
 

2988)  VSM 
Z přehrady se vynořila madona / vsm, vha. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 53 
(4.3.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - příroda - vodstvo - přehrady - Vranovská přehrada - sochy - 
Madona - hladiny - snížení 
 

2989)  JM 
Voda v přehradě je rekordních dvanáct metrů pod přepadem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 9 (22.2.2010), s. 2. 

dtto: 
ŠIP. Vranovská přehrada je vypuštěna na rekordní úroveň. Znojemské listy. 25.2.2010, roč. 19, č. 4, s. 1. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - příroda - vodstvo - přehrady - Vranovská přehrada - hladiny - 
snížení 
 

2990)  SMOLA,  Danie l  
Dyje stoupá, Vranov se plní / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 9 
(5.3.2010), s. 3. 

dtto: 
RED. Jarní tání: Povodně ještě nehrozí. Znojemský týden. 8.3.2010, roč. 10, č. 11, s. 4. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - sníh - tání - hladiny - zvýšení - přehrady - 
Vranovská přehrada 
 

2991)  EISENBRUK,  Jiř í  
Vranovská přehrada bránila již mnohokrát zničujícím povodním / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 20, č. 10 (9.3.2010), s. 5. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - nádrže - přehrady - Vranovská přehrada - 
historie - současnost 
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2992)  MCH 
Zámkem ve Vranově provede kastelán / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 82 (8.4.2010), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - prohlídky - kasteláni 
 

2993)  MOŠTĚK,  Mart in  
Průtah Vranovem začne na podzim / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 21, č. 86 (13.4.2010), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - doprava - silnice - průtahy - rekonstrukce - dotace - EU 
 

2994)  KOS,  Jan 
Oprava mostu Heleny Mniszkové / Jan Kos. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj Národního parku 
Podyjí. -- Roč. 11, č. 1 (2010), s. 2. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Kočárová cesta - historické - památky - mosty - opravy - 
rekonstrukce 
 

2995)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 15 (13.4.2010), s. 11. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - mosty - historie - současnost - fotografie 
 

2996)  SMO 
Vranovský groš podpoří turismus / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 105 (6.5.2010), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - projekty - propagace - Vranovský 
groš - Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska 
 

2997)  BE 
Helenin mostek opět voní novotou / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 19 (3.5.2010), s. 4. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Kočárová cesta - historické - památky - mosty - opravy - 
rekonstrukce - dokončení 
 

2998)  ANDRLE,  Mart in  
Vranovské léto: plné šampionů : další ročník Vranovského léta je tu / Martin Andrle. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 132 (8.6.2010), s. 24. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - sport - plážový volejbal - soutěže - Vranovské léto - 41. ročník 
- programy - harmonogramy 
 

2999)  ANDRLE,  Mart in  
Na Vranov se sjíždí extraligová špička : Vranovské léto odstartuje volejbalovým turnajem mládeže / 
Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 136 (12.6.2010),       
s. 20. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - sport - Vranovské léto - volejbal - turnaje - 6. ročník 
 

3000)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Zámek Vranov: výstavy i rekonstrukce koníren / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 21 
(25.5.2010), s. 4. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - prohlídky - novinky - výstavy - 
konírny – rekonstrukce 
 

3001)  BE 
Ve vranovském kostele už malují / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 23 (31.5.2010), s. 4. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely - rekonstrukce 
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3002)  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 22 (1.6.2010), s. 11. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Vranovská přehrada - železniční - doprava - mosty - 1930 - 
historie - fotografie 
 

3003)  ČTK 
Vranovský zámek ozdobily "čisté" lilie / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21,  
č. 141 (18.6.2010), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
PAVLAČKOVÁ, Sylva. Ve vranovském zámku voní lilie. Rovnost-Znojemský deník. 18.6.2010, roč. 21,       
č. 141, s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - výstavy - květiny - lilie - 
Vranovská lilie - 9. ročník 
 

3004)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Výstava představuje aristokratický panský svět / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 141 (18.6.2010), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - výstavy - panský svět 
 

3005)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vranovský zámek představuje dětské kresby i dřevořezby / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 142 (19.6.2010), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - kultura - umění - výstavy - dětské - výtvarné práce - kresby - 
dřevořezby - zámek Vranov n/Dyjí 
 

3006)  SMOLA,  Danie l  
Vranov se musí obejít bez záchranářů : největší vodní plocha na Znojemsku se bude muset i letos obejít 
bez vodní záchranné služby. Nejsou peníze ani dobrovolníci / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 144 (22.6.2010), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Vranovská přehrada - zdravotnictví - Vodní záchranná služba - 
finance - dobrovolníci - nedostatek 
 

3007)  VOJTEK,  Mi lan  
Do kočárovny vranovského zámku za zábavou šlechticů / Milan Vojtek. -- In:Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 20, č. 146 (24.6.2010), s. 10. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - Státní zámek Vranov nad Dyjí - 
výstavy - Pánský salón na šlechtických sídlech - vernisáže 
 

3008)  VSM 
Turisté mohou sbírat zlaté groše / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 146 
(24.6.2010), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
TREK. Vranovsko nabízí turistům stříbrné a zlaté groše. Znojemsko. 29.6.2010, roč. 20, č. 26, s. 5. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - novinky - turistické pasy - památeční - mince 
 

3009)  MCH 
Děti i dospělí si mohou užít den na vodě s jachtklubem / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 147 (25.6.2010), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - sport - jachting - Jachtklub Vranovská přehrada - akce - 
dětské dny 
 

3010)  VEDRA,  Lubomír  
Využívá také vaše obec veřejně prospěšných prací či veřejné služby? : Vranov nad Dyjí / Lubomír Vedra. 
-- In: Veřejná správa. -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 21 (2010), č. 14, s. 10. -- anketa 
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obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - hospodářství - zaměstnanost - Obecní úřad Vranov n/Dyjí - 
veřejně prospěšné práce - využívání 
 

3011)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Desátá vranovská květinová slavnost / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 25 
(22.6.2010), s. 5. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - výstavy - květiny - lilie - 
Vranovská lilie - 10. ročník 
 

3012)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Dřevořezby na zámku / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 25 
(25.6.2010), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - výstavy - dřevořezby - Motka, 
Tomáš 
 

3013)  SMOLA,  Vojtěch  
Z hlubin přehrady po roce opět vyloví lechovický sekt / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 180 (5.8.2010), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 
VÝLOV sektů. Instinkt. 5.8.2010, roč. 9, č. 31, s. 45. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Vranovská přehrada - kultura - slavnosti - sekty - výlov - 
dražby - Vinné sklepy Lechovice - dobročinné akce 
 

3014)  MOŠTĚK,  Mart in  
Vranov: výlov sektu i Kirschner či Buty / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 181 (6.8.2010), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - Vranovská přehrada - kultura - slavnosti - sekty - výlov - 
dražby - Vinné sklepy Lechovice - dobročinné akce 
 

3015)  MACÍK,  Jiř í  
Lahve lechovického sektu zrají v ponorce i utopené stíhačce / Jiří Macík. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 183 (9.8.2010), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - amatérské - potápění - osobnosti - potápěči 
- Růžička, Arnošt 
 

3016)  DAK 
Dražba sektu vynesla 501 562 korun / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 183 (9.8.2010), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Galavečer sektu 2010 - sekty - výlov - 
dražby - Vinné sklepy Lechovice 
 

3017)  MIA 
Ve Vranově zazní balady Jany Kirschner i hity kapely Buty / mia. -- In:Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 21, č. 186 (12.8.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - putovní - festivaly - Hradologie 2010 
 

3018)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Vranovští o víkendu slavili: 910 let : při příležitosti významného výročí 910 let od první písemné zmínky 
uspořádali ve Vranově nad Dyjí oslavu a setkání rodáků / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 189 (16.8.2010), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - dějiny - 910. výročí - založení - oslavy - rodáci - setkání 
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3019)  KOPCZYKOVÁ,  V laďka,  1973-  
Vedra: Vranov nad Dyjí je přímo ideální pro projekt Added Value / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 32 (2.8.2010), s. 5. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - evropské - projekty - Added Value - doprava - 
ekologie - osobnosti - starostové - Vedra, Lubomír - rozhovory 
 

3020)  JM 
Ve Vranově pekli chleba naposledy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 33 (9.8.2010), s. 4. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - potravinářský - průmysl - pekařství - pekárny - provoz - 
ukončení 
 

3021)  EIS 
Půl milionu pro Paraple / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 32 (10.8.2010), s. 1, 8. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Galavečer sektu 2010 - sekty - výlov - 
dražby - Vinné sklepy Lechovice - Sdružení Paraple 
 

3022)  EISENBRUK,  Jiř í  
Devítisetletá stařenka vypadá stále čupr / Jiří Eisenbruk. -- In:Znojemsko. -- Roč. 20, č. 33 
(17.8.2010), s. 1, 5. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - dějiny - první zmínka - 910. výročí - založení - historie 
 

3023)  EIS 
Pomoc lechovických vinařů Kontu Paraple váží 12 tun / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 33 
(17.8.2010), s. 12. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Galavečer sektu 2010 - sekty - výlov - 
dražby - Vinné sklepy Lechovice - Sdružení Paraple 
 

3024)  SMOLA,  Vojtěch  
Auta dál drncají po rozbité silnici, oprava se zpozdí : už na podzim měli stavaři začít opravovat důležitý 
průjezd Vranovem nad Dyjí / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21,   
č. 210 (9.9.2010), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - doprava - silnice - průtahy - chátrání - opravy - odklad - 
regionální projekty - financování - zastavení 
 

3025)  TREK 
Utajovaná erotika na Vranově / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 34 (24.8.2010), s. 4. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - Státní zámek Vranov nad Dyjí - 
výstavy - Pánský salón na šlechtických sídlech - vernisáže 
 

3026)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Vranovský Pánský salon / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 35 (31.8.2010), s. 4. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - Státní zámek Vranov nad Dyjí - výstavy 
- Pánský salón na šlechtických sídlech 
 

3027)  MOŠTĚK,  Mart in  
Lídři ve Vranově myslí na průtah i povodně : lídři vranovských kandidátek se na hlavních tématech pro 
volby shodují / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 227 
(30.9.2010), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - veřejný život - politické - strany - komunální volby - 
kandidátky - priority 
 

3028)  TREK 
Opravu silnice ve Vranově brzdí úřad / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 37 (14.9.2010), s. 1. 
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obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - silniční - doprava - silnice - opravy - rekonstrukce - finance - 
pozastavení 
 

3029)  PETERKOVÁ,  Ľuba  
Podzimní výlov rybníka Jejkal / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 43 (26.10.2010), s. 2. 

dtto: 
SMOLA, Daniel; KLOBASOVÁ, Petra. Čas výlovů: po Jejkalu Jaroslavice. Znojemské noviny. 29.10.2010, 
roč. 8, č. 43, s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - Jejkal - výlovy 
 

3030)  MOŠTĚK,  Mart in  
Vedra: Nejdůležitější je prodloužit sezonu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 277 (30.11.2010), s. 4. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Vedra, 
Lubomír - rozhovory 
 

3031)  POLLÁKOVÁ,  Nataša 
Vranovští jsou nejlepší ve sběru starých elektrospotřebičů / Nataša Polláková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 282 (6.12.2010), s. 12. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - školství - základní školy - ZŠ Vranov n/Dyjí - projekty - 
Ukliďme si svět - zapojení 
 

3032)  VACULOVÁ,  He lena 
Voda ve Vranově klesá, přehrada se chystá na tání / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 296 (22.12.2010), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - sníh - tání - prevence - přehrada - 
Vranovská přehrada - upouštění 
 

3033)  SMOLA,  Danie l  
Vranovská přehrada se chystá na případné tání sněhu / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 297 (23.12.2010), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - sníh - tání - prevence - přehrada - 
Vranovská přehrada - upouštění 
 

3034)  EIS 
Vánoční výstava na vranovském zámku potěší hračkami / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 51 
(21.12.2010), s. 6. 

dtto: 
EISENBRUK, Jiří. Výstava mě vrátila do dětských let. Znojemsko. 28.12.2010, roč. 20, č. 52, s. 6. 
obce - Vranov nad Dyjí (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - Státní zámek Vranov nad Dyjí - 
akce - vánoční - výstavy - hračky 
 
 
 

Vranovská Ves: 
 
 

3035)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Obrat ve Vranovské Vsi: ne větrníkům : poslední zasedání zastupitelstva ve Vranovské Vsi naznačilo, že 
obec na stavbu větrníků nakonec nekývne / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 32 (8.2.2010), s. 1, 3. 
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - alternativní zdroje - větrné elektrárny - 
výstavba - Obecní úřad Vranovská Ves - Občanské sdružení Horizont - jednání 
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3036)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Větrníky: střet zájmů v Pavlicích? : další vývoj má záměr stavby větrníků u Vranovské Vsi a Pavlic / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 46 (24.2.2010),        
s. 1, 3. 
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - Pavlice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné 
elektrárny - výstavba - schvalování - střet zájmů 
 

3037)  JM 
Znovu hlasují o větrnících / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 9 (22.2.2010), s. 1. 
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - Pavlice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné 
elektrárny - výstavba - schvalování - střet zájmů - hlasování 
 

3038)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Větrníky u Pavlic: plány se komplikují : zastupitelé Pavlic neschválili potřebnou změnu územního plánu, 
která by umožnila stavbu větrníků u obce / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 124 (29.5.2010), s. 3. 

dtto: 
RD. Větrníky v Pavlicích nebudou. Znojemský týden. 14.6.2010, roč. 10, č. 25, s. 2. 
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - Pavlice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné 
elektrárny - výstavba - jednání - Obecní úřad Pavlice - Obecní úřad Vranovská Ves - Občanské sdružení 
Horizont - územní plány - změny - zamítnutí 
 

3039)  MM 
Vranovskou Ves dál povede Jiří Peřinka / mm. -- In: Znojemské noviny. --  ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, 
č. 42 (22.10.2010), s. 3. 
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Peřinka, 
Jiří 
 

3040)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Kraj odmítl větrníky ve Vranovské Vsi : po letech boje o stavbu větrného parku ve Vranovské Vsi vydal 
krajský úřad nesouhlasné stanovisko se stavbou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 261 (10.11.2010), s. 3. 
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrná energie - větrné parky - výstavba 
- Krajský úřad Jihomoravského kraje - nesouhlas 
 

3041)  ČTK 
Za Vranovskou Vsí vyrostly lány fotovoltaických panelů / čtk, dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 280 (3.12.2010), s. 3. 
obce - Vranovská Ves (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - sluneční elektrárny - fotovoltaické 
články - instalace - ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. 
 
 

Vratěn ín : 
 
 

3042)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Do Vratěnína přijede záchranka z Jemnice : novou stanici záchranky, jejíž sanitky by měly zajíždět také 
na Vratěnínsko, staví kraj Vysočina v Jemnici / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 4 (6.1.2010), s. 3. 
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba - stanoviště - Jemnice 
(Česko) - vybudování 
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3043)  NOVÁK,  Pave l  Kryštof  
Opravený Rytíř dohlíží na Vratěnín / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 3 (19.1.2010), 
s. 5. 
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - kulturní - historické - památky - sochy - pranýře - Rytíř - opravy - 
rekonstrukce - dotace 
 

3044)  SMOLA,  Danie l  
Pomůže i záchranka z Vysočiny / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 39 (16.2.2010), s. 2. 
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - zdravotnictví - záchranné systémy - Rychlá záchranná pomoc - 
dostupnost - Stanice záchranné služby Jemnice - zprovoznění 
 

3045)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Přechod ve Vratěníně: konečně prodáno : poslední ze čtyř bývalých budov hraničních přechodů má 
nového majitele / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 75 
(30.3.2010), s. 3. 
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - hranice - hraniční přechody - budovy - prodej 
 

3046)  JM 
Do školky se nastěhují senioři / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 13 (22.3.2010), s. 5. 
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - školství - mateřské školy - školky - přestavba - byty - senioři 
 

3047)  JM 
Rybník bude na koupání / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. 
-- Roč. 10, č. 13 (22.3.2010), s. 6. 
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - životní prostředí - rybníky - Vratěnínský rybník - vyčištění - dotace - 
Operační program Státního fondu životního prostředí 
 

3048)  BE 
Vratěnínští zvou na Graselovu stezku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 10, č. 25 (14.06.2010), s. 4. 
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - turistické - stezky - Graselova stezka - 
otevření 
 

3049)  ČTK 
Přechod Vratěnín našel kupce, ten plány zatím tají / čtk. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- 
Roč. 23, č. 172 (27.7.2010), s. 5. 
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - hranice - hraniční přechody - budovy - prodej 
 

3050)  MIV 
Vratěnínská celnice změnila majitele / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 178 
(3.8.2010), s. 10. 
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - hranice - hraniční přechody - celnice - budovy - prodej 
 

3051)  JM 
Přechod už patří soukromníkovi / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 31 (26.7.2010), s. 3. 
obce - Vratěnín -(Znojmo, Česko)  hranice - hraniční přechody - prodej - areály - využití - zveřejnění 
 

3052)  JM 
Ve Vratěníně byla pouť / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 31 (26.7.2010), s. 4. 
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - církev - poutě - mše - oslavy 
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3053)  DAK 
Přechod je na prodej znovu / dak. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 8, č. 30 
(30.7.2010), s. 1. 
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - hranice - hraniční přechody - prodej - areály - využití 
 

3054)  MOŠTĚK,  Mart in  
Vratěnín: místo celníků cukráři : napodruhé získal hraniční přechod ve Vratěníně vlastník se seriózním 
záměrem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 208 
(7.9.2010), s. 1. 

dtto: 
ČTK. Na hranicích vyroste cukrárna. Mladá fronta dnes. 9.9.2010, roč. 21, č. 210, s. 4, Jižní Morava. 
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - hranice - celnice - budovy - prodej - využití - majitelé - plány 
 

3055)  MOŠTĚK,  Mart in  
Vratěnín chystá opravu velkého obecního rybníka / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 267 (18.11.2010), s. 3. 
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - opravy - Evropská unie - dotace 
 

3056)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Máme krásnou přírodu, ale ne práci : dvacet let v křesle starosty řadí prvního muže Vratěnína Martina 
Kincla mezi služebně nejstarší představitele měst a obcí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 289 (14.12.2010), s. 4. -- Rozhovory se starosty. 
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Vratěnín - osobnosti - 
starostové - Kincl, Martin - rozhovory 
 
 
 

Vrbovec: 
 
 

3057)  MOŠTĚK,  Mart in  
Bioplynka Vrbovec opět narazila : na odvolání obce a občanského sdružení podruhé narazil projekt 
bioplynové stanice ve Vrbovci / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 13 (16.1.2010), s. 1. 
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) - zemědělství - podniky - bioplynové - stanice - Bio Vrbovec - výstavba - 
obyvatelstvo - nesouhlas - protesty 
 

3058)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Waldberg: vína s nádechem tradice : jedno z nejvýznamnějších vinařství Znojemska zpracovává hrozny  
z kvalitních viničních tratí / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 23 (28.1.2010), s. 4. 
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) - Chvalovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinařství Waldberg 
Vrbovec, s. r. o. - osobnosti - sklepmistři - Filipovszki, Pavel - rozhovory 
 

3059)  KRUTIŠ,  Dal ibor  
Vinař Písař: Máme tajnou recepturu na cuveé : rodinné vinařství Jiřího Písaře z Vrbovce se zaměřilo 
výhradně na agroturistiku / obce. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 41 
(18.02.2010), s. 4. 
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Rodinné vinařství Písařův sklep Vrbovec - 
charakteristika - produkce - zaměření - agroturistika - osobnosti - vinaři - Písař, Jiří 
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3060)  SMOLA,  Danie l  
C.k. technická stanice: dnešní Ampelos : dnešní šlechtitelská stanice Ampelos vznikla před více než sto 
deseti lety kvůli potírání révokaza na Moravě / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 21, č. 81 (7.4.2010), s. 4. 
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - šlechtitelské stanice - 
Ampelos, šlechtitelská stanice vinařská Znojmo, a. s. - historie - současnost 
 

3061)  VRBOVI 
Vrbovi z Vrbovce jsou prý vínem odkojení : rodinné vinařství Vrba z Vrbovce bylo založeno před 
sedmnácti lety. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 139 (16.6.2010), s. 4. 
 -- Vinaři pod lupou. 
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) - průmysl - rodinné - vinařství - Vinařství, Pavel Vrba - Vrba, Pavel - 
Vrba, Miroslav - rozhovory 
 

3062)  ANDRLE,  Mart in  
Víkend se ponese v duchu malé kopané : ve Vrbovci a Dyjákovičkách dnes startuje velmi vyhledávaný 
turnaj v malé kopané FCup / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21 (9.7.2010), č. 158, s. 17. 
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) - Dyjákovičky (Znojmo, Česko) - sport - fotbal - malá kopaná - turnaje - 
FCup - 4. ročník 
 

3063)  SMOLA,  Danie l  
Zemřel vinař Stanislav Zábojník / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 226 (29.9.2010), s. 3. 
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - osobnosti - vinaři - Zábojník, 
Stanislav - úmrtí 
 

3064)  EISENBRUK,  Jiř í  
První listopadový týden ukončil sklizeň hroznů / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 45 
(9.11.2010), s. 1, 5. 
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinařství - víno - úroda - sklizeň 
 
 
 

Výrov ice: 
 
 

3065)  SPA 
Ve Výrovicích letos vyroste nové hřiště / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 58 (10.3.2010), s. 3. 
obce - Výrovice (Znojmo, Česko) - Hostěradice (Znojmo, Česko) - sport - víceúčelová - sportovní - hřiště 
- výstavba - dotace 
 

3066)  SPA 
Hasičům z Výrovic vyroste nové hřiště / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 85 (12.4.2010), s. 3. 
obce - Výrovice (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - zbrojnice - rozšíření - hřiště - výstavba - dotace 
 

3067)  SPA 
Ve Výrovicích bude nový vodovod / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, 
č. 169 (23.7.2010), s. 3. 
obce - Výrovice (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - vodovody - kanalizace - vybudování - dotace - 
Státní fond životního prostředí 
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3068)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Ve Výrovicích vyrostlo nové víceúčelové hřiště / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 21, č. 198 (26.8.2010), s. 3. 
obce - Výrovice (Znojmo, Česko) - sport - víceúčelová - hřiště - výstavba - dokončování 
 

3069)  JŠ 
Největší radost měli ve Výrovicích / jš, t. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 36 (7.9.2010), s. 1. 
obce - Výrovice (Znojmo, Česko) - sport - víceúčelová - hřiště - otevření 
 
 
 

Zblov ice: 
 
 

3070)  BE 
Ve Zblovicích opět zvítězili Rusové / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 10, č. 31 (26.7.2010), s. 9. 
obce - Zblovice (Znojmo, Česko) - vojenství - bitvy - rekonstrukce - druhá světová válka, 1939-1945 
 

3071)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Zblovičtí slavili pačoky / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
21, č. 219 (20.9.2010), s. 3. 
obce - Zblovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - posvícení - pačoky - programy 
 
 
 

Želet ic e: 
 
 

3072)  PAVLAČKOVÁ,  Sy lva  
Karpíšková: Mám své divadlo / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 21, č. 85 (12.4.2010), s. 3. 
obce - Želetice (Znojmo, Česko) - kultura - divadlo - osobnosti - herečky - Karpíšková, Věra - biografie 
 

3073)  EIS 
Věra Karpíšková se vrátila do míst, odkud vyšla / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 20, č. 16 (20.4.2010),     
s. 6. 
obce - Želetice (Znojmo, Česko) - kultura - divadlo - osobnosti - herečky - Karpíšková, Věra - biografie 
 
 
 

Žerot ice: 
 
 

3074)  NAROZENINY 
Narozeniny žerotické malířky. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-
5585. -- Roč. 10, č. 24 (7.6.2010), s. 13. 
obce - Žerotice (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malířky - Schwarzová, Irena - 
výročí - narození 
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SEZNAM EXCERPOVANÉHO TISKU  
 
 
 
Akademické listy      Suchohrdelský zpravodaj 
Bohutický zpravodaj     Týden 
Hospodářské noviny     Únanovské novinky 
in magazín HN      Vedrovický zpravodaj 
Lidé a země      Veřejná zpráva 
Lidové noviny      Vinařský obzor 
Listy jižní Moravy     Vlastivědný věstník moravský 
Literární noviny       Willkomen in Znaim und Umgebung 
Magazín Právo      Znojemské dvě věže 
Miroslavský zpravodaj     Znojemské listy 
Mladá fronta dnes     Znojemské noviny 
Moderní obec      Znojemsko 
Moravskokrumlovské noviny    Znojemský týden 
Noviny Niva      Zpravodaj města Jevišovice 
Ochrana přírody      Zpravodaj obce Nový Šaldorf-Sedlešovice 
Okno/Fenster      Zpravodaj obce Petrovice 
Podyjské listí      Zpravodaj obce Plaveč 
Právo       Zpravodaj obce Vítonice 
Radnické listy: zpravodaj obce Uherčice  Zpravodaj Obecního úřadu Prosiměřice 
Reflex       Zpravodaj Obecního úřadu v Krhovicích 

Rovnost – Znojemský deník     Zpravodaj Znojemské vinařství 
Story       Zrcadlo 
Styl pro ženy      Život farností Znojma 
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REJSTŘÍK  OSOBNOSTÍ  
 
 
 

A 

Adamec, Přemysl __________________________________ - 20 - 
Adámek, Jiří _______________________________ - 294 -, - 372 - 
Adámek, Václav __________________________________ - 372 - 
Adámek, Zdeněk ______________________ - 19 -, - 269 -, - 280 - 
Albrecht, Karel ____________________________________ - 15 - 
Alexa, Václav _______________________________ - 90 -, - 139 - 
Anděl, Jaroslav ____________________________________ - 18 - 
Anton, Milan _____________________________________ - 16 - 
Antoš, Jan ______________________________________ - 241 - 
Auer, Josef __________________________________ - 18 -, - 19 - 
Autrata, František Václav ___________________________ - 20 - 

B 

Babůrek, Otakar__________________________________ - 357 - 
Babůrková, Lenka ________________________________ - 357 - 
Balík, Pavel ____________________ - 110 -, - 115 -, - 125 -, - 250 - 
Balík, Stanislav ____________________________________ - 16 - 
Bara, Leopold ____________________________________ - 205 - 
Barabáš, Jiří _____________________________________ - 284 - 
Barták, Otto ______________________________________ - 16 - 
Bartoš, Jindřich __________________________________ - 140 - 
Bartušek, Stanislav ________________________________ - 20 - 
Batka, Eduard ____________________________________ - 18 - 
Bauer, Zdeněk _______________________________ - 18 -, - 19 - 
Bauer-Martinkovský, František _______________________ - 16 - 
Bauerová, Zdeňka _________________________________ - 18 - 
Bayerová, Marta ______________________ - 26 -, - 125 -, - 128 - 
Bedřiška Znojemská _______________________________ - 302 - 
Bělík, Vratislav ____________________________________ - 21 - 
Benešová, Alena ___________________________ - 211 -, - 238 - 
Beran, Václav ____________________________________ - 226 - 
Beran, Vilém ____________________________________ - 201 - 
Beránek, Jaroslav ____________________________ - 17 -, - 248 - 
Bergmann, Helmut ________________________________ - 59 - 
Bergmann, Josef __________________________________ - 21 - 
Bílek, Tomáš _____________________________________ - 215 - 
Bix, David _______________________________________ - 243 - 
Bixová, Ernestina _________________________________ - 208 - 
Blaas, Julius von __________________________________ - 210 - 
Blahoslav, Jan ____________________________________ - 16 - 
Blažek, Jan ________________________________ - 113 -, - 126 - 
Blažíček, Jan _____________________________________ - 166 - 
Blochová, Hana ____________________________ - 213 -, - 224 - 
Blumajer, Přemysl _________________________________ - 18 - 
Bobek, Josef _____________________________________ - 246 - 
Bobek, Tomáš ___________________________________ - 356 - 
Bogdan, Miloš _____________________________ - 124 -, - 126 - 
Bohdanský, Václav ________________________________ - 369 - 
Bořecký, Karel ____________________________________ - 16 - 
Bouzek, Pavel ____________________________________ - 154 - 
Brandl, Georg ________________________________ - 16 -, - 19 - 
Brauner, Bohumil _________________________________ - 17 - 
Brauner, Jiří ______________________________________ - 72 - 
Brouček, Jindřich _________________________________ - 139 - 
Brtník, Evžen ____________________________________ - 176 - 
Bruder, Antonín ______________________________ - 16 -, - 18 - 
Brukl, Bedřich ____________________________________ - 16 - 

Březina, Ladislav __________________________________ - 286 - 
Budík, Alois _____________________ - 18 -, - 22 -, - 206 -, - 211 - 
Buchtela, Josef ___________________________________ - 125 - 
Burda, Matěj ______________________________________ - 22 - 

C 

Ceregetti, Johann _________________________________ - 209 - 
Crane, Charles M. ____________________________- 338 -, 341 - 
Cvak, Antonín ____________________________________ - 203 - 

Č 

Čálek, Petr _______________________________________ - 352 - 
Čáp, Jan _____________________________________- 18 -, - 22 - 
Čapka, Filip ______________________________________ - 226 - 
Čapka, Michal ____________________________________ - 226 - 
Čapounová, Anežka _______________________________ - 129 - 
Čech, Tomáš _____________________________________ - 351 - 
Čep, Antonín _____________________________________ - 274 - 
Čeperová, Eliška __________________________________ - 350 - 
Čepička, Jaromír __________________________________ - 184 - 
Čermák, Bohumír __________________________________ - 21 - 
Čermák, Ondřej ___________________________________ - 247 - 
Černoch, Otakar ___________________________________ - 21 - 
Černovský, Karel ___________________________________ - 20 - 
Černý, František __________________________________ - 243 - 
Černý, Jožka _____________________________________ - 224 - 
Černý, Karel _______________________________________ - 16 - 
Černý, Rudolf _____________________________________ - 22 - 
Červinka, Oldřich _________________________________ - 218 - 
Čižmář, Zdeněk _____________________________ - 85 -, - 348 - 

D 

Daněk, Jan ___________________________________- 18 -, - 21 - 
Ďásek, Martin ____________________________________ - 243 - 
David, Karel _______________________________________ - 21 - 
David, Lukáš ______________________________ - 249 -, - 250 - 
Denemarek, Alois __________________________________ - 89 - 
Diviš, Prokop_________________________________256, 257 - 
Divíšek, Václav ________________________ - 17 -, - 22 -, - 257 - 
Dlabač, Mikuláš ____________________________________ - 18 - 
Dobrovolný, Josef _________________________________ - 348 - 
Dolejší, Dalibor ____________________________________ - 96 - 
Doležalová, Jaroslava ______________________________ - 177 - 
Dománská, Andrea ________________________________ - 204 - 
Doré, Josef ________________________________ - 20 -, - 205 - 
Doskočil, Karel ____________________________________ - 19 - 
Dostál, František ___________________________________ - 20 - 
Dostálek, Antonín __________________________________ - 20 - 
Drijverová, Martina _______________________________ - 201 - 
Drozd, Jan __________________________ - 200 -, - 236 -, - 237 - 
Drozdová, Marie __________________________________ - 281 - 
Dřevěný, Radek ____________________________________ - 82 - 
Dřevojan, Zbyšek ______________ - 118 -, - 132 -, - 133 -, - 138 - 
Dubovský, Libor __________________________________ - 365 - 
Dubravius, Jan _____________________________________ - 20 - 
Duda, Michal _____________________________________ - 243 - 
Dudek, Arnošt _____________________________________ - 84 - 
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Dufková, Iveta ___________________________________ - 224 - 
Dungl, Pavel _____________________________________ - 199 - 
Durajková, Vladimíra ________________________ - 199 -, - 205 - 
Dušejovský, Petr _________________________________ - 127 - 
Dušek, Stanislav __________________________________ - 238 - 
Dvořáček, Ludvík _________________________________ - 211 - 
Dvořák, Josef ____________________________________ - 244 - 
Dvořák, Max _________________________________ - 16 -, - 18 - 
Dvořák, Oskar _____________________________ - 206 -, - 210 - 
Dvořák, Zdeněk __________________________________ - 204 - 
Dvořáková, Lenka ________________________________ - 206 - 

E 

Elgart Sokol, Karel ____________________________ - 16 -, - 19 - 
Engelmann, Carl __________________________________ - 205 - 
Erdös, Stefan _____________________________________ - 16 - 
Esterka, Josef _____________________________________ - 86 - 

F 

Fabešová, Iveta __________________________________ - 238 - 
Fabík, Vojtěch ___________________________________ - 368 - 
Faust-Swerak, Othmar_____________________________ - 207 - 
Feifalik, Julius _____________________________________ - 16 - 
Felix, Herbert ____________________________________ - 179 - 
Ferenz, Anton _____________________________ - 206 -, - 212 - 
Ferenz, Antonín ___________________________________ - 19 - 
Fert, František ______________________________ - 62 -, - 290 - 
Fiala, Josef ______________________________________ - 259 - 
Fiala, Karel ______________________________________ - 178 - 
Fiby, Jindřich ________________________________ - 18 -, - 21 - 
Fiksa, Dalibor ____________________________________ - 219 - 
Fila, Karel ________________________________________ - 16 - 
Filipovszki, Pavel _________________________________ - 381 - 
Filipský, Otto ____________________________________ - 130 - 
Fischer, Jan Tomáš _________________________________ - 22 - 
Flor, Franz ________________________________ - 206 -, - 211 - 
Foetterle, Franz ___________________________________ - 16 - 
Foret, Miroslav __________________________________ - 234 - 
Forman, Augustin __________________________ - 311 -, - 312 - 
Fousek, Miroslav _________________________________ - 291 - 
Francl, Jaroslav ___________________________________ - 16 - 
Frey, Jaroslav _____________________________________ - 17 - 
Frindová, Markéta ________________________________ - 237 - 
Fronko, Vladimír _________________________________ - 138 - 
Fučík, Bohumil _______________________________ - 19 -, - 20 - 
Fuchs, Kamil _______________________________ - 234 -, - 236 - 
Fukal, Rudolf _____________________________________ - 22 - 
Futera, Josef _____________________________________ - 20 - 
Fuxová, Petra ____________________________________ - 239 - 

G 

Gabrhel, V. ______________________________________ - 126 - 
Galasek, Ludwik ___________________________________ - 16 - 
Gödel, Carl ________________________________ - 207 -, - 212 - 
Götzová, Blanka ____________________________ - 207 -,- 208 - 
Grabcová, Aneta _________________________________ - 195 - 
Grasel, Johann Georg ______________________________ - 20 - 
Gregor, František _________________________________ - 354 - 
Grmela, Tomáš ______________________________ - 16 -, - 22 - 
Grois, Jan _____________________ - 115 -, - 116 -, - 120 -, - 123 - 
Gros, David ______________________________________ - 94 - 
Grym, Ludvík ____________________________________ - 174 - 

H 

Hájek, Mojmír ________________________________- 17 -, - 21 - 
Hala, Karel _______________________________________ - 268 - 
Hamerský, Miloš ___________________________________ - 21 - 
Hampapa, Felix ____________________________________ - 16 - 
Hansal, Martin Ludvík __________________________- 16 -, - 21 - 
Hašek, Michal ___________ - 110 -, - 117 -, - 122 -, - 126 -, - 318 - 
Havlík, Lubomír Emil Vilém___________________________ - 20 - 
Havlová, Alena ___________________________________ - 222 - 
Havlová, Anna ____________________________________ - 222 - 
Havlová, Eva _____________________________________ - 222 - 
Hekrle, Ludvík _____________________________ - 123 -, - 128 - 
Hevera, Jaromír __________________________________ - 304 - 
Hladký, Ludvík _____________________________________ - 72 - 
Hlaváč, Michal____________________________________ - 351 - 
Hlobilová, Iveta ___________________________________ - 266 - 
Hofbauer, Klement Maria ______________________ - 365 - 366 - 
Holba, Karel ______________________________________ - 72 - 
Holcmann, Pavel __________________________________ - 306 - 
Holečková, Alexandra ______________________________ - 232 - 
Holík, Karel ________________________________ - 16 -, - 269 - 
Holubová, Tereza _________________________________ - 226 - 
Horák, Josef ______________________________________ - 16 - 
Horáková, Dagmar ________________________________ - 308 - 
Horáková, Renata _____ - 8 -, - 27 -, - 103 -, - 104 -, - 105 -, - 137 - 
Horký, Karel ______________________________________ - 22 - 
Hörmann, Theodor _________________________________ - 19 - 
Hort, Jiří_________________________________________ - 273 - 
Hrabě, Miroslav __________________________________ - 226 - 
Hrachovský, Jan __________________________________ - 306 - 
Hrubý, Karel Otto __________________________________ - 19 - 
Hübner, Antonín ___________________________________ - 18 - 
Hybler, Bohuslav __________________________________ - 350 - 
Hybler, Vladislav ___________________________________ - 72 - 
Hýbnerová, Ivana _________________________________ - 242 - 

Ch 

Chalupník, Jiří ____________________________________ - 245 - 
Charlemont, Theodor _______________________________ - 20 - 
Chlumský, Lubomír ________________________________ - 220 - 
Chlup, Otmar _____________________________________ - 20 - 
Chroboczek, Boleslav ______________________________ - 267 - 
Chvatík, Pavel ____________________________________ - 283 - 

I 

Ilgner, Petr ______________________________________ - 348 - 
Ilková, Miluše ____________________________________ - 208 - 

J 

Jahn, Jan _________________________________________ - 20 - 
Janěková, Jana ___________________________________ - 221 - 
Janků, Vlastimil ____________________________________ - 21 - 
Janovský, Jan ______________________________________ - 16 - 
Jantoš, Milan _____________________________________ - 156 - 
Jarolím, Jan ______________________________________ - 370 - 
Jelínek, Jiří ________________________________ - 180 -, - 343 - 
Jelínek, Josef _____________________________________ - 264 - 
Jelínek, René _____________________________________ - 262 - 
Jelínková, Marcela ________________________________ - 126 - 
Jenšovský, Jaroslav _________________________ - 273 -, - 275 - 
Ježková, Jaromíra __________________________________ - 20 - 
Jurka, Libor ______________________________________ - 307 - 



   Znojemsko v tisku 2010 
 

- 388 - 

Jurkovičová, Pavla ________________________________ - 218 - 

K 

Kabelka, Lumír ___________________________________ - 247 - 
Kadaňka, Petr ___________________________________ - 275 - 
Kachník, Josef _______________________________ - 18 -, - 22 - 
Kalousek, František ________________________________ - 18 - 
Kalus, Vladimír ____________________________________ - 16 - 
Kampf, Zdeněk ____________________________________ - 20 - 
Kapinus, Jaromír _________________________________ - 134 - 
Kapistrán, Jan____________________________________ - 140 - 
Karásek, František ________________________________ - 292 - 
Karbaš, Petr _____________________________________ - 286 - 
Karpíšková, Věra _________________________________ - 383 - 
Kasanová, Kateřina ___________________ - 118 -, - 185 -, - 233 - 
Kašpárek, Pavel __________________________________ - 342 - 
Kaššai, Michal _____________________________ - 115 -, - 244 - 
Kaššai, Zbyšek - 116 -, - 117 -, - 118 -, - 119 -, - 121 -, - 122 -, - 123 

-, - 124 -, - 127 -, - 146 -, - 245 - 
Kauer, Ferdinand __________________________________ - 16 - 
Kavulok, Karel ___________________________________ - 289 - 
Kejda, Alois ______________________________________ - 72 - 
Keremidský, Marian _____ - 110 -, - 121 -, - 123 -, - 125 -, - 128 - 
Kincl, Martin ____________________________________ - 382 - 
Klement, Vítězslav __________________________ - 121 -, - 124 - 
Klempa, Bohumil _________________________________ - 275 - 
Klíma, Bohuslav__________________________________- 253 - 
Klimtová, Miloslava _______________________________ - 195 - 
Klimtová, Vítězslava_______________________________ -198 - 
Knötig, Petr _____________________________________ - 135 - 
Koc, Karel ________________________________________ - 18 - 
Kočí, František ____________________________________ - 19 - 
Kočí, Irena _______________________________________ - 26 - 
Kočka, Bohuslav __________________________________ - 248 - 
Kofroň, Petr ___________________________ - 93 -, - 95 -, - 182 - 
Kohout, Viktor ___________________________________ - 366 - 
Kolář, Stanislav ___________________________________ - 17 - 
Koliáš, Josef ______________________________________ - 17 - 
Kondlerová, Kateřina ______________________________ - 311 - 
Konečný, Vladimír _________________________________ - 34 - 
Koníček, Antonín ___________________________ - 348 -, - 349 - 
Koníček, Rostislav ________________________________ - 126 - 
Konvalina, Otakar ________________________________ - 242 - 
Kopal, Carl von _________________________ - 16 -, - 18 -, - 139 - 
Kopal, Karel _______________________________ - 139 -, - 269 - 
Kopal, Karl ______________________________________ - 139 - 
Kopeček, František ________________________________ - 20 - 
Kopr, Viktor ______________________________________ - 72 - 
Korschann, František _______________________________ - 16 - 
Korschann, Rudolf _________________________________ - 16 - 
Kořínek, Petr ____________________________________ - 283 - 
Kosmák, Václav ______________________________ - 17 -, - 20 - 
Kostik, Jiří _______________________________________ - 244 - 
Kotrlá, Iva ________________________________________ - 22 - 
Koudela, František ____________________________- 61 -,- 183 - 
Koudelka, Alois ___________________________________ - 21 - 
Koukal, František ___________ - 16 -, - 20 -, - 90 -, - 186 -, - 193 - 
Kováčiková, Eva __________________________________ - 150 - 
Kovařík, František _________________________________ - 72 - 
Kovařík, Pavel _____________________________ - 250 -, - 343 - 
Kračmerová, Jiřina _________________________________ - 17 - 
Krafka, Karel______________________________________ - 19 - 
Krajča, Jaromil ____________________________________ - 90 - 
Krakovský-Libštejnský z Kolovrat, Zdeněk ______________ - 21 - 
Kranz, Josef ______________________________________ - 16 - 
Krátký, Stanislav ____________________________ - 35 -, - 289 - 
Kratochvil, Jiří _____________________________ - 342 -, - 343 - 

Kratschmann, Johann _______________________________ - 16 - 
Krautschneider, Rudolf _____________________________ - 248 - 
Krbálek, Pavel _____________________________________ - 17 - 
Krčálová, Lenka ___________________________________ - 139 - 
Krčálová, Monika _________________________________ - 217 - 
Krebšinský, V. _____________________________ - 206 -, - 208 - 
Krejčí, Jaroslav ____________________________________ - 17 - 
Krejčíř, Vladimír _ - 107 -, - 112 -, - 115 -, - 116 -, - 118 -, - 132 -, - 

133 -, - 137 -, - 138 - 
Krejčová, Božena ___________________________ - 18 -, - 302 - 
Kristek, Lubo _____________________________________ - 353 - 
Kristián, Josef _____________________________ - 327 -, - 343 - 
Krs, Bohumil ______________________________________ - 19 - 
Krumlovská, Olga _________________________________ - 202 - 
Křesťan, Rudolf ___________________________________ - 215 - 
Kubák, Miroslav __________________________________ - 218 - 
Kubíček, Pavel ____________________________________ - 310 - 
Kubíčková, Lenka _________________________________ - 310 - 
Kučera, Bořivoj ___________________________________ - 291 - 
Kučerová-Žampová, Lenka __________________________ - 204 - 
Kudláček, Jan _____________________________________ - 20 - 
Kuchtík, Karel ____________________________________ - 263 - 
Kulda, Beneš Metod ________________________________ - 18 - 
Kún, František _____________________________________ - 15 - 
Kutta, Josef _______________________________________ - 21 - 
Kvapil, Josef _____________________________________ - 270 - 
Kyněra, Jiří_______________________________________ - 247 - 

L 

Lang, Franz ______________________________________ - 206 - 
Lazárek, Petr _______________________________ - 86 -, - 205 - 
Lazárek, Václav ___________________________________ - 179 - 
Lederer, Hugo _____________________________________ - 19 - 
Lehr, Franz ______________________________________ - 205 - 
Leitner, Zdeněk ___________________________________ - 247 - 
Lepš, Jiří___________________________________ - 210 -,- 211 - 
Lerch, Karl ________________________________________ - 16 - 
Ležák, Alfréd _____________________________________ - 289 - 
Lipa, Peter _______________________________________ - 216 - 
Lisický, Jan ________________________________________ - 72 - 
Liška, Emanuel Krescenc _________________ - 16 -, - 17 -, - 308 - 
Ludvík, Jiří ___________________________ - 216 -,- 221 -, - 224 - 
Ludvík, Karel _____________________________________ - 179 - 
Lukeš, Josef _______________________________________ - 19 - 
Lustig, Arnošt ______________________________  -200 -,- 201 - 

M 

Macešek, Antonín __________________________ - 219 -, - 224 - 
Macoun, Josef _____________________________________ - 16 - 
Mačuda, Jiří ______________________________________ - 203 - 
Machain, Emil _____________________________________ - 21 - 
Machovec, Bořivoj Boris ____________________________ - 295 - 
Maixnerová, Anna ________________________________ - 230 - 
Malach, Bohumír _________________________________ - 230 - 
Malec, Jiří _______________________________________ - 282 - 
Málek, Martin ____________________________________ - 218 - 
Málek, Pavel ________________________ - 299 -, - 300 -, - 301 - 
Maňas, František __________________________________ - 72 - 
Marák, Stanislav ___________________________________ - 21 - 
Marek, Jiří _______________________________________ - 350 - 
Mareš, Josef _____________ - 17 -, - 106 -, - 117 -, - 118 -, - 176 - 
Mareš, Petr ______________________________________ - 152 - 
Mariašová, Marcela _______________________________ - 237 - 
Marušák, Karel ____________________________________ - 19 - 
Masopust, Petr ___________________________________ - 183 - 
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Mašata, Stanislav __________________________________ - 18 - 
Mašek, Oto _________________________ - 110 -, - 201 -, - 202 - 
Mašek, Pavel ____________________________________ - 183 - 
Maška, Jaroslav Karel ______________________________ - 16 - 
Matějů, Adolf _____________________________________ - 16 - 
Matouš, Pavel ___________________________________ - 350 - 
Matoušek, Jan ___________________________________ - 239 - 
Matyasko, Pavel _________________________________ - 205 - 
Maulbertsch, František Antonín _____________________ - 204 - 
Mayer, Jan Nepomuk Emanuel _______________________ - 16 - 
Mayer, Max ________________________________ - 19 -, - 268 - 
Meidl, Roman ___________________________________ - 245 - 
Melán, Václav ____________________________________ - 72 - 
Melkus, Rudolf ____________________________________ - 16 - 
Mendel, Johann Gregor ______________ - 15 -, - 82 -, - 83 -, - 84 - 
Míček, Martin ___________________________________ - 241 - 
Michl, Josef ______________________________________ - 19 - 
Mikulášek, Bronislav ________________________ - 248 -, - 349 - 
Mikulenčák, Michal _______________________________ - 357 - 
Miroš, František ___________________________________ - 85 - 
Mlejnek, Lubomír ________________________________ - 304 - 
Mlénský, Jan _____________________________________ - 21 - 
Modráček, Arnošt ________________________________ - 205 - 
Mokrá, Pavla ____________________________________ - 332 - 
Mokrý, Jaroslav ___ - 106 -, - 316 -, - 317 -, - 318 -, - 319 -, - 320 - 
Molík, Josef _____________________________________ - 360 - 
Moravec, Jaroslav ________________________________ - 218 - 
Moravec, Josef ___________________________________ - 229 - 
Morávek, Vladimír _________________________________ - 17 - 
Mörtl, Michael ____________________________________ - 17 - 
Mořic, Adolf Karel _________________________________ - 22 - 
Motka, Tomáš _____________________________ - 208 -, - 376 - 
Muck, Johann ____________________________________ - 16 - 
Mucha, Alfons- 19 -, - 318 -, -321 -, - 326 -, - 327 -, - 328 -, - 329 -, 

- 330 -, - 331 -, - 332 -, - 333 -, - 334 -, - 335 -, - 336 -, - 337 -, - 
338 -, - 339 -, - 340 -, - 341 -, - 345 - 

Mucha, John - 318 -, - 328 -,- 329 -, - 331 -, - 332 -, - 339 -, - 341 - 
Mucha-Plocková, Jarmila _____________________ - 333 -, -338- 
Musil, Dominik ___________________________________ - 248 - 

N 

Nehyba, David ___________________________________ - 195 - 
Nechvátal, Josef ___________________________________ - 17 - 
Nejedlík, Petr ____________________________________ - 349 - 
Nekvasil, Karel ____________________________________ - 21 - 
Nekvasilová, Zdena ________________________________ - 20 - 
Neliba, Jan ______________________________________ - 241 - 
Nezveda, Petr - 107 -, - 108 -, - 109 -, - 110 -, - 113-, - 114-, - 115 - 
Novák, Matyáš ___________________________________ - 222 - 
Novák, Pavel ____________________________________ - 197 - 

O 

Oborny, Adolf ____________________________________ - 18 - 
Ofenheim, Vilhelm_________________________________ - 16 - 
Ostrovský, Marek ________________________________ - 345 - 
Otruba, Jan _____________________________________ - 227 - 
Otruba, Vítězslav _________________________________ - 227 - 
Oulehla, Otakar ___________________________________ - 19 - 

P 

Pacíková, Veronika _______________________________ - 223 - 
Palša, Stanislav ____________________________ - 197 -, - 198 - 
Paracelsus _______________________________________ - 21 - 

Parma, Josef __________________________ - 21 -, - 22 -, - 282 - 
Pařízková Ryggestähl, Iva ___________________________ - 130 - 
Pascal, Josef ______________________________________ - 34 - 
Pátý, Jan ________________________________________ - 240 - 
Pátý, Petr _______________________________________ - 240 - 
Paulitschke, Philipp von Brügge _______________________ - 20 - 
Pavelka, Mojmír ___________________________________ - 32 - 
Pavlíček, Rudolf ___________________________________ - 20 - 
Pečírka, Josef ________________________________- 19 -, - 21 - 
Pejskar, Josef ________________________________- 20 -, - 22 - 
Pelikán, Lubomír ___________________________________ - 18 - 
Pernica, Bohuslav _____________________________- 21 -, - 22 - 
Peřinka, František Václav _____________________ - 20 -, - 308 - 
Peřinka, Jaroslav ___________________________________ - 18 - 
Peřinka, Jiří ______________________________________ - 379 - 
Peřinka, Rudolf ___________________________________ - 308 - 
Peš, Martin ______________________________________ - 239 - 
Piálek, Kamil _____________________________________ - 274 - 
Pirchan, Emil _____________________________________ - 208 - 
Písař, Jiří ________________________________________ - 381 - 
Písaříček, Jiří _____________________________________ - 280 - 
Pitlach, Bartoloměj ________________________________ - 316 - 
Plaček, Michal ____________________________________ - 125 - 
Plechatý, František ________________________________ - 309 - 
Plichta, Jaromír ____________________________________ - 72 - 
Plocr, Tomáš _____________________________________ - 362 - 
Pock, Alexander __________________________________ - 208 - 
Poimon, František __________________________________ - 16 - 
Pokorný, Bohumír __________________________________ - 17 - 
Pokorný, František _________________________________ - 21 - 
Pokorný, Karel_____________________________________ - 16 - 
Pokorny, Karl _____________________________________ - 305 - 
Polach, Marek ____________________________________ - 240 - 
Polák, Roman ____________________________________ - 361 - 
Poláková, Lenka __________________________________ - 169 - 
Polášek, Jan _______________________________________ - 73 - 
Polouček, František ________________________________ - 16 - 
Popela, Jan ______________________________________ - 370 - 
Popp, František ___________________________________ - 283 - 
Popp, Jiří ________________________________________ - 362 - 
Popp, Přemysl ____________________________________ - 362 - 
Pospíchal, Antonín _________________________________ - 22 - 
Pospischil, Karl ____________________________________ - 21 - 
Pospíšek, Daniel __________________________________ - 127 - 
Postl, Karl ________________________________________ - 18 - 
Preissová, Martina _________________________ - 220 -, - 226 - 
Procháska, Jiří _____________________________________ - 17 - 
Procházka, Ludvík _________________________________ - 288 - 
Procházka, Petr ____________________________ - 151 -, - 152 - 
Procházka, Václav________________________________- 325 - 
Přeček, František __________________________________ - 17 - 
Přemysl Otakar II. __________________________________ - 91 - 
Příkazský, Petr ____________________________________ - 313 - 
Psota, Karel ______________________________________ - 166 - 

R 

Raab, Miroslav ____________________________________ - 20 - 
Rábl, Josef ________________________________________ - 72 - 
Rada, Bohumír ___________________________________ - 300 - 
Radauscher, Miroslav ______________________________ - 237 - 
Raduit de Souches, Jean Louis ________________________ - 20 - 
Raus, Erhard ______________________________________ - 15 - 
Regula, Jan ______________________________________ - 236 - 
Reif, Martin ______________________________________ - 181 - 
Riška, Martin _____________________________________ - 224 - 
Robličková, Jiřina _________________________________ - 224 - 
Roháček, František _________________________________ - 20 - 
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Ronovský, František ________________________________ - 21 - 
Rorich, Aloisie ___________________________________ - 270 - 
Rothröckl, Tomáš ______________________________ - 8 -, - 83 - 
Roupec, Antonín __________________________________ - 17 - 
Roupec, Jiří____________________ - 196 -, - 197 -, - 198 -, - 199 - 
Rozvadovská, Anita _______________________________ - 125 - 
Rožnovský, Jan _____________________________ - 284 -, - 285 - 
Rubáček, Michal _ - 240 -, - 241 -, - 244 -, - 245 -, - 247 -, - 248 -, - 

295 - 
Rubeš, Daniel ______________________________ - 214 -, - 229 - 
Růžička, Arnošt __________________________________ - 376 - 
Růžička, Ivo _____________________________________ - 221 - 
Růžička, Jan _____________________________________ - 183 - 
Růžička, Jiří _____________________________________ - 221 - 
Růžička, Josef _____________________________________ - 22 - 
Rychtecký, Miloslav _______________________________ - 152 - 
Ryšavý, Eduard _____________________________ - 72 -, - 370 - 
Ryšavý, Jiří ______________________________________ - 204 - 
Rytíř, Jiří ________________________________________ - 286 - 

Ř 

Řehák, Tomáš ___________________________________ - 244 - 
Říha, Josef Karel __________________________________ - 262 - 

S 

Salát, Radomil ____________________________________ - 33 - 
Salát, Robert ____________________________________ - 356 - 
Saleta, Antonín __________________________________ - 372 - 
Samek, Bohumil ______________________________ - 92 -, - 96 - 
Sárová, Milada ___________________________________ - 149 - 
Sedláček, Jindřich ________________________________ - 218 - 
Sedláčková, Eva ___________________________________ - 18 - 
Sedlák, Přemysl __________________________________ - 225 - 
Sedláková, Hana __________________________________ - 16 - 
Seyček, Evžen _____________________________________ - 21 - 
Scheerpeltz, H. ___________________________________ - 206 - 
Schlesinger, Oto __________________________________ - 312 - 
Schneider, Daniel _________________________________ - 221 - 
Schneiderová, Jitka ___________________ - 192 -, - 194 -, - 226 - 
Schwarzová, Irena ________________________________ - 383 - 
Schweighofer, Josef _______________________________ - 100 - 
Sikora, Petr _______________________________ - 131 -, - 132 - 
Skokan, Jakub ___________________________________ - 206 - 
Skopal, Ladislav ___________________________________ - 26 - 
Skopalová, Anastázie ______________________________ - 180 - 
Sláma, Ivo_________________________________ - 181 -, - 204 - 
Slezáček, Josef ____________________________________ - 72 - 
Slezáček, Vladimír _____________________ - 19 -, - 207 -, - 208 - 
Slovák, Libor_____________________________________ - 177 - 
Slowak, Johann __________________________________ - 177 - 
Smolík, Jiří ______________________________________ - 212 - 
Smrčka, František ____________________________ - 16 -, - 20 - 
Smrčka, Milan _____________________________ - 195 -, - 224 - 
Smutná, Lenka ___________________________________ - 138 - 
Sobota, Michal ___________________________________ - 243 - 
Sobotka, Josef ____________________________________ - 21 - 
Soudek, Karel ____________________________________ - 241 - 
Stáňa, Jan _______________________________________ - 244 - 
Stáňa, Jaroslav _____________________________ - 292 -, - 294 - 
Staroštík, Josef ____________________________________ - 17 - 
Stehlík, Alois _____________________________________ - 18 - 
Stehlík, Antonín ______________________ - 220 -, - 281 -, - 349 - 
Stehlík, Josef ______________________________ - 228 -, - 283 - 
Stehlík, Josef Rostislav_____________________________- 282 - 
Steyskal, Jan Vlastimil _________________________ - 16 -, - 19 - 

Stojánek, Marek __________________________________ - 200 - 
Straková, Marie __________________________________ - 228 - 
Sudík, Karel _______________________________________ - 20 - 
Suchý, Bohumil ___________________________________ - 348 - 
Sušil, František ____________________________________ - 18 - 
Svoboda, Antonín __________________________________ - 16 - 
Svoboda, Biagio Jaroslav ____________________________ - 72 - 
Svoboda, Jan _____________________________________ - 223 - 
Svoboda, Květoslav ___________________ - 241 -, - 243 -, - 245 - 
Svoboda, Miroslav ________________________________ - 277 - 
Svobodová, Miroslava ______________________________ - 17 - 
Svobodová, Růžena _______________________________ - 308 - 

Š 

Šalamounová, Marie_______________________________ - 368 - 
Šeiner, Marek ____________________________________ - 287 - 
Šilerová, Jana ____________________________________ - 140 - 
Šilerová, Kristina __________________________________ - 204 - 
Šilinger, Jan ______________________________________ - 248 - 
Šimeček, Ludvík ____________________________  -199 -,- 200 - 
Šimečková, Renáta ________________________________ - 103 - 
Šípek, Zdeněk _____________________________________ - 21 - 
Šmákal, František _________________________________ - 275 - 
Šmerda, Jaroslav __________________________________ - 198 - 
Šmídek, Karel __________________________ - 18 -, - 20 -, - 21 - 
Šnajdar, Miloslav __________________________ - 363 -, - 365 - 
Špalek, František __________________________________ - 348 - 
Špalek, Miloslav __________________________________ - 286 - 
Špillar, František __________________________________ - 284 - 
Špinarová, Jana ____________________________________ - 34 - 
Šporcl, Pavel _____________________________________ - 220 - 
Šrámková, Judita__________________________________ - 279 - 
Štambera, Jaroslav _________________________________ - 20 - 
Šťastný, Břetislav __________________________________ - 19 - 
Štědroň, Bohumír __________________________________ - 22 - 
Štěpán, Milan ____________________________________ - 239 - 
Štěpán, Miroslav __________________________________ - 273 - 
Štohl, Pavel ______________________________________ - 233 - 
Štreit, Jindřich ________________________  -204 -,- 205 -, - 206 - 
Šufajzl, Jaroslav ___________________________________ - 240 - 
Šula, Antonín_____________________________________ - 263 - 
Šula, Jaroslav ______________________________________ - 17 - 
Šváb, Jiří ________________________________________ - 347 - 
Švec, Bohumil ____________________________________ - 237 - 
Švecová, Anna ____________________________________ - 286 - 
Švéda, Bořivoj ____________________________________ - 344 - 

T 

Teplý, Roman ____________________________________ - 219 - 
Terš, Vladimír ____________________________________ - 340 - 
Tesárek, Oldřich __________________________________ - 353 - 
Tichý, Jaroslav ____________________________________ - 356 - 
Tichý, Ludvík _________________________ - 34 -, - 280 -, - 281 - 
Tima, Vlastimil ___________________________________ - 126 - 
Trach, Rudolf _____________________________________ - 361 - 
Trauer, E. ________________________________________ - 209 - 
Trauer, Ottokar ___________________________________ - 210 - 
Trejba, Jan _______________________________________ - 218 - 
Trnka, Jakub _______________________________ - 19 -, - 233 - 
Trnka, Pavel _____________________________________ - 240 - 
Třetina, Tomáš ______________________ - 319 -, - 320 -, - 341 - 
Tůma, Martin ____________________________________ - 206 - 
Turek, Valtr ______________________________________ - 362 - 
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Ullmann, Emanuel _________________________________ - 20 - 
Urbánek, František Augustin _________________________ - 22 - 
Urbánek, Karel _______________________________ - 18 -, - 19 - 
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Vacek, Pavel _________________________________ - 17 -, - 19 - 
Vajčner, Martin __________________________________ - 239 - 
Vajčner, Pavel ______________________________ - 68 -, - 177 - 
Válek, Roman ____________________________________ - 221 - 
Valena, Antonín __________________________________ - 236 - 
Valouch, František _________________________________ - 17 - 
Vaněčková, Vojtěška _______________________________ - 16 - 
Vaněk, Jan ______________________________________ - 293 - 
Vašinka, Petr ____________________________________ - 223 - 
Vedra, Lubomír ____________________________ - 377 -, - 378 - 
Veleba, Tomáš ____________________________________ - 72 - 
Velecký, Petr ____________________________________ - 228 - 
Veselý, Ivan ______________________________________ - 65 - 
Veselý, Oldřich ___________________________________ - 363 - 
Vildomcová, Miluše _______________________________ - 266 - 
Vildomec, František ________________________________ - 16 - 
Vildomec, Vědomil ________________________________ - 22 - 
Víšek, Jan _______________________________________ - 176 - 
Vlček, Václav ________________________________ - 17 -, - 19 - 
Vocilka, Miroslav _________________________________ - 303 - 
Vodička, Ferdinand ________________________________ - 18 - 
Vodňanský, Jan __________________________________ - 202 - 
Vodolan, Antonín_________________________________ - 217 - 
Vojtěchovský, Ladislav_______________________ - 206 -, - 207 - 
Voskovec, Jiří ______________________________  -210 -,- 211 - 
Vrba, Miroslav ___________________________________ - 382 - 
Vrba, Pavel ______________________________________ - 382 - 
Vrbica, Jan ______________________________________ - 218 - 
Vrobel, Bohuslav __________________________________ - 72 - 
Vyhnánek, Jindřich ________________________________ - 19 - 
Výhodová, Martina _______________________________ - 273 - 
Vystrčil, Josef ____________________________________ - 276 - 

W 

Wachter, Jakub ___________________________________ - 16 - 
Wankel, Jindřich __________________________________ - 18 - 
Werich, Jan _______________________________  -210 -,- 211 - 
Willenberger, Jan _____________________________ - 19 -, - 21 - 
Winder, Ludwig ___________________________________ - 16 - 
Würbs, Carl _____________________________________ - 204 - 
Würbs, Karel ____________________________________ - 204 - 
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Zábojník, Stanislav ________________________________ - 382 - 
Zahradníček, Jan _________________________________ - 215 - 
Zahradníček, Jiří __________________________________ - 206 - 
Zálešák, Petr ____________________________________ - 296 - 
Závěrka, Karel ____________________________________ - 72 - 
Záviš _____________________________________ - 195 -, - 224 - 
Zelený, Alois ______________________________________ - 17 - 
Zikmund, Miroslav ________________________________ - 354 - 
Zima, Rudolf ______________________________________ - 17 - 
Zobal, Karel _____________________________________ - 249 - 
Zvěřina, Roman __________________________________ - 223 - 
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Župa, Bořivoj ______________________________________ - 16 - 
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1 

1. České muzeum motocyklů a Automobilová galerie Lesná - 306  
1.SC Znojmo, s.r.o. ____________________ - 242 -, - 243 -, - 244 - 

A 

A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. ____ - 15 -, - 85 -, - 86 -, - 167 -, - 256 - 
ABD Group a.s.___________________________________ - 178 - 
Adámkovo vinařství, s.r.o. __________________________ - 372 - 
ADRA ____________________________________ - 141 -, - 144 - 
Agentura pro zemědělství a venkov Znojmo ____________ - 65 - 
Agrall Bantice ____________________________________ - 259 - 
Agro Jevišovice, a.s. _______________________________ - 300 - 
Agrodružstvo Jevišovice __ - 45 -, - 297 -, - 298 -, - 300 -, - 351 -, - 

372 - 
Amatéři __________________________________ - 219 -, - 272 - 
American Chance Casinos __________________________ - 294 - 
Ampelos, šlechtitelská stanice vinařská Znojmo, a. s. - 179 -- 382 - 
Arranging, s.r.o. __________________________________ - 151 - 
ASKO __________________________________________ - 181 - 
Asociace českých nábytkářů __________________ - 183 -, - 283 - 
Ateliér Samuel _____________________________ - 142 -, - 143 - 
Autokemp Výr ____________________________________ - 42 - 
Azylový dům Znojmo ______________________________ - 144 - 

B 

B+M Univerzal ___________________________________ - 176 - 
Begokon CZ, s.r.o. ________________________________ - 275 - 
Bergan, s.r.o. ______________________________ - 152 -, - 154 - 
Bermuda Pajzl ____________________________________ - 44 - 
Bezgest _________________________________________ - 345 - 
Bio Vrbovec _____________________________________ - 381 - 
Bokap Dyjákovičky ________________________________ - 277 - 

C 

Café Molitor _____________________________________ - 152 - 
Camp pláž - Vranovská přehrada, s. r. o. _______________ - 42 - 
Centrum dopravního výzkumu Brno ____________________ - 8 - 
Cirkus Sultan Berousek ____________________________ - 197 - 
Citonice-místo pro náš domov ______________________ - 269 - 
Colas CZ a. s. ____________________________________ - 363 - 
Consortio Subterranea Znojmo _______________________ - 95 - 
Crystal park Přímětice _____________________________ - 255 - 
Cyklo Klub Kučera Znojmo____________________ - 242 -, - 245 - 

Č 

ČAS Znojmo, s. r. o. _______________________________ - 158 - 
Černý sklep Dobšice ______________________________ - 274 - 
Česká amatérská bowlingová liga ____________________ - 240 - 
Česká inspekce životního prostředí __________________ - 271 - 
Česká obec sokolská ______________________________ - 316 - 
Česká obchodní inspekce _______________ - 44 -, - 153 -, - 155 - 
Česká ornitologická společnost ____________________ - 7 -, - 8 - 
Česká pošta, s. p. _________________________________ - 168 - 

Česká televize ____________________________________ - 303 - 
Česká zemědělská a potravinářská inspekce ____________ - 309 - 
České dráhy, a. s. ____________________ - 159 -, - 161 -, - 323 - 
Českomoravský štěrk, a. s. __________________________ - 267 - 
Československá sociální demokracie - 113 -, - 115 -,- 117 -, - 122 -

, - 123 -, - 124 -, - 125 -, - 126 -, - 127 -, - 128 - 
Český olympijský výbor ____________________________ - 242 - 
Český svaz ochránců přírody ________________________ - 362 - 
ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. ______________________ - 379 - 
ČEZ, a. s. _________________________________________ - 59 - 
Čistírna odpadních vod Dobšice ______________________ - 272 - 

D 

Dámský klub Šumná _______________________________ - 364 - 
Dělnická strana ___________________________________ - 135 - 
Denní stacionář sv. Damiána ___________ - 142 -, - 143 -, - 252 - 
DE-TA __________________________________________ - 218 - 
Dětské centrum Znojmo _____________________ - 143 -, - 176 - 
Dětský domov, Znojmo_____________________________ - 144 - 
Devět mlýnů __________________________________ - 6 -, - 97 - 
Dílna sv. Kláry _____________________________ - 141 -, - 143 - 
Ditmarova továrna ________________________________ - 179 - 
Divadelní spolek Rotunda ___________________________ - 226 - 
Dobrá vinice Nový Šaldorf__________________________ -349 - 
Dobrovolnické centrum ADRA _______________________ - 144 - 
Dobšické národní divadlo ___________________________ - 273 - 
Domov pro seniory Hrušovany n/Jev. _________________ - 292 - 
Domov pro seniory Plaveč ___________________________ - 35 - 
Domov pro seniory Šanov__________________________- 361 - 
Dreams _________________________________________ - 343 - 
DŘEVOARTIKL ____________________________________ - 180 - 
DŘEVOPRODUKT SV _______________________________ - 179 - 
Dřevotvar v. d. Znojmo _____________________________ - 179 - 
Dubňanka _______________________________________ - 275 - 
Dům dětí a mládeže Miroslav ________________________ - 76 - 
Dům dětí a mládeže Mor. Krumlov ____________________ - 76 - 
Dům dětí a mládeže Šumná _ - 76 -, - 238 -, - 363 -, - 364 -, - 365 - 
Dům dětí a mládeže Znojmo - 76 -, - 228 -, - 237 -, - 238 -, - 364 -, 

- 365 - 
Dům porozumění __ - 197 -, - 202 -, - 207 -, - 208 -, -210 -, - 238 - 
Dům umění ________________________________ - 204 -,- 211 - 

E 

E.S.E. Miroslav ___________________________________ - 309 - 
Egston System Electronic, spol. s r.o.__________________ - 183 - 
Eko Hnízdo, s.r.o. _________________________________ - 283 - 
Emin zámek, p. o. _________________________________ - 290 - 
Evropská unie - 55 -, - 57 -, - 58 -, - 156 -, - 157 -, - 253 -, - 273 -, - 

296 -, - 374 -, - 381 - 
Experimentální Divadelní Amatérský Soubor ____ - 345 -, - 369 - 

F 

Finanční úřad Znojmo _______________________ - 105 -, - 172 - 
Freeport International Outlet Hatě ___________________ - 294 - 
Fruta a. s. ________________________________ - 136 -, - 138 - 
Fruta Holding, a. s. ________________________________ - 138 - 
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G 

Galerie hlavního města Prahy _______________________ - 342 - 
Gat Elektra ______________________________________ - 219 - 
Gogo klub _______________________________________ - 217 - 
Gymnázium a Střední odborná školapedagogická ve Znojmě - 233 

- 
Gymnázium Dr. Karla Polesného_____________________ - 230 - 
Gymnázium Moravský Krumlov _____________________ - 329 - 

H 

Harvart, vysokoškolský klub __________________ - 199 -, - 236 - 
Hasičský záchranný sbor Znojmo ____________________ - 152 - 
Heineken _ - 103 -, - 108 -, - 109 -, - 119 -, - 120 -, - 130 -, - 183 -,- 

184 - 
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Cihelna Hevlín _________ - 280 - 
HJV ____________________________________________ - 177 - 
Hofbauerovo muzeum ____________________________ - 195 - 
Horizont Vranovská Ves ___________________________ - 178 - 
Hostan- 102 -, - 103 -, - 108 -, - 109 -, - 119 -, - 120 -, - 130 -, - 177 

-, - 178 -, - 181 -, - 183 -,- 184 -, - 189 - 
Hotel Dukla _______________________________ - 231 -, - 236 - 
Hotel Prestige ___________________________________ - 187 - 

Ch 

China Town _______________________________ - 154 -, - 155 - 
Chráněná dílna sv. Kláry ___________________________ - 141 - 

I 

Incheba Praha, spol. s r.o. ________ - 315 -, - 324 -, - 326 -, - 336 - 
inPuncto ________________________________________ - 251 - 
Inspekce Ministerstva vnitra ____________ - 134 -, - 135 -, - 136 - 
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje _ - 48 -, - 49 - 

J 

Jaderná elektrárna Dukovany ________________________ - 60 - 
Jachtklub Vranovská přehrada ______________________ - 375 - 
Jatky Moravský Krumlov, spol.   s r. o. ________________ - 176 - 
Jerry Band ______________________________________ - 218 - 
Jewelci _____________________________ - 217 -, - 218 -, - 225 - 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě - 85 -, - 140 -, - 199 -, - 202 -, - 

203 -, - 204 -, - 205 -, - 206 -, - 207 -, - 208 -, - 209 -, - 210 -, - 
211 -, - 212 -, - 256 - 

K 

Karakan_________________________________________- 289-  
Katastr nemovitostí ČR ______________________ - 119 -, - 120 - 
Katastrální úřad Znojmo ___________________________ - 106 - 
KDU-ČSL __________________________________ - 115 -, - 128 - 
Keramia Sláma ___________________________________ - 181 - 
Kinematograf bratří Čadíků _________________________ - 345 - 
Kino Marta Božice ________________________________ - 267 - 
Kino Svět ___________________________ - 196 -, - 197 -, - 199 - 
Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice - 354 - 
Klub Coolna Znojmo ________________________ - 143 -, - 323 - 
Klub českých turistů ______________________________ - 249 - 
Klub dvojčat _____________________________________ - 142 - 
Klub mladých filatelistů F. Horniaka ____________ - 236 -, - 238 - 
Klub vojenské historie _____________________________ - 140 - 
Klub Za starou Prahu ________________________ - 364 -,- 366 - 

Klub U Angoráka __________________________________ - 219 - 
Kofroň Production & Advertising, s.r.o. __ - 181 -, - 182 -, - 187 -, - 

188 - 
Kontaktní centrum Netopeer ___________ - 147 -, - 149 -, - 305 - 
Koupaliště Olbramovice _____________________________ - 42 - 
Koupaliště Pohoda Únanov __________________________ - 42 - 
Krajská hygienická stanice ____________________________ - 9 - 
Krajské policejní ředitelství __________________________ - 33 - 
Krajské zastupitelstvo Jihomoravského kraje ____ - 110 -, - 125 - 
Krajský soud v Brně ___ - 38 -, - 50 -, - 51 -, - 136 -, - 298 -, - 336 - 
Krajský úřad Jihomoravského kraje - 13 -, - 36 -, - 165 -, - 167 -, - 

168 -, - 169 -, - 191 -, - 283 -, - 355 -, - 379 - 
Kruh občanů vyhnaných v roce 1938 z pohraničí ________ - 139 - 
Křížový sklep Přímětice ______________________ - 178 -, - 256 - 
KSČM ________________________ - 114 -, - 124 -, - 128 -, - 129 - 

L 

Lékárna U Svatého Ducha __________________________ - 145 - 
Lékárna U Zlaté koruny ____________________________ - 145 - 
Lenza, spol. s.r.o. __________________________ - 183 -, - 283 - 
Leskouňanka _____________________________________ - 350 - 
Lesy České republiky_________________________________ - 7 - 
LK Znojmo _______________________________________ - 242 - 
Lodní doprava Vranov, s.r.o. _________________________ - 54 - 
Lucrezia Borgia ___________________________________ - 219 - 
Lyceum Strzegom _________________________________ - 233 - 

M 

Mad Apple ______________________________________ - 180 - 
Magistrát Hlavního Města Prahy ______________ - 327 -, - 329 - 
Markovy vinné sklepy Olbramovice ___________________ - 350 - 
Mateřské centrum Čtyřlístek ________________________ - 370 - 
Matice moravská __________________________________ - 91 - 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ___________ - 231 - 
Městská knihovna Znojmo- 195 -, - 196 -, - 197 -, - 198 -, - 199 -, - 

200 -, - 201 -, - 202 -, - 203 -, - 238 - 
Městská plovárna Louka ______________________ - 42 -, - 151 - 
Městská policie - 31 -, - 86 -, - 107 -, - 110 -, - 130 -, - 131 -, - 132 - 
Městská zeleň Znojmo - 38 -, - 40 -, - 83 -, - 84 -, - 85 -, - 87 -, - 88 

-, - 131 -, - 149 -, - 150 -, - 151 - 
Městské divadlo Znojmo ___________________________ - 218 - 
Městské zastupitelstvo ____ - 113 -, - 115 -, - 116 -, - 117 -, - 119 - 
Městský hřbitov ___________________________ - 151 -, - 152 - 
Městský národní výbor Znojmo _______________ - 106 -, - 317 - 
Městský úřad Hrušovany n/Jev. ______________________ - 290 - 
Městský úřad Jevišovice ____________________________ - 301 - 
Městský úřad Miroslav _____________________________ - 312 - 
Městský úřad Mor. Krumlov - 315 -, - 316 -, - 317 -, - 318 -, - 319 -

, - 320 -, - 321 -, - 322 -, - 326 -, - 335 -, - 337 -, - 342 - 
Městský úřad Znojmo - 51 -, - 56 -, - 82 -, - 84 -, - 95 -, - 96 -, - 98 -

, - 99 -, - 100 -, - 101 -, - 103 -, - 104 -, - 105 -, - 106 -, - 107 -, - 
108 -, - 109 -, - 110 -, - 111 -, - 112 -, - 113 -, - 114 -, - 115 -, - 
116 -, - 117 -, - 118 -, - 119 -, - 120 -, - 121 -, - 127 -, - 130 -, - 
132 -, - 133 -, - 137 -, - 138 -, - 141 -, - 142 -, - 144 -, - 146 -, - 
159 -, - 163 -, - 164 -, - 166 -, - 167 -, - 171 -, - 173 -, - 174 -, - 
184 -, - 186 -, - 187 -, - 188 -, - 234 -, - 250 -, - 257 -, - 348 - 

MGO Trading ____________________________________ - 271 - 
Ministerstvo dopravy _______________________________ - 51 - 
Ministerstvo financí ________________________ - 109 -, - 110 - 
Ministerstvo kultury- 102 -, - 179 -, - 181 -, - 182 -, - 224 -, - 225 -, 

- 334 -, - 335 - 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ___________ - 142 -, - 143 - 
Ministerstvo pro místní rozvoj _______________________ - 298 - 
Ministerstvo školství _______________________________ - 232 - 
Ministerstvo vnitra _________________________________ - 33 - 
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Ministerstvo zemědělství __________________________ - 292 - 
Ministerstvo životního prostředí ________________ - 8 -, - 371 - 
Mléčná farma Božice ______________________________ - 268 - 
Modré sklepy Nový Šaldorf ______________ - 61 -, - 348 -, - 349 - 
Modří sloni ________________________________ - 240 -, - 246 - 
Mona Znojmo, s. r. o. _____________________________ - 183 - 
Montessori Znojmo _________________________ - 232 -, - 233 - 
Moravěnka ______________________________________ - 152 - 
Motocyklový klub Vampires ________________________ - 244 - 
Motoklub Znojmo ________________________________ - 134 - 
MŠ Dělnická _____________________________________ - 233 - 
MŠ Holandská ___________________________________ - 233 - 
MŠ Kravsko ______________________________________ - 88 - 
MŠ nám. Armády _________________________________ - 233 - 
MŠ Pražská ______________________________________ - 233 - 
Muzeum a informační centrum Vedrovice ______________ - 70 - 
Muzeum motorismu Znojmo - 70 -, - 196 -, - 198 -, - 200 -, - 237 - 
Myslivecké sdružení Mašovice-Šobes ___________________ - 9 - 

N 

Na Věčnosti _______________________________ - 204 -, - 210 - 
Náboženská matice _______________________________ - 140 - 
Národní památkový ústav __ - 93 -, - 96 -, - 101 -, - 159 -, - 161 -, - 

176 -, - 179 -, - 181 -, - 182 -, - 278 -, - 373 - 
Naše kapela _____________________________________ - 343 - 
Nejvyšší soud ČR _________________________________ - 135 - 
Nemocnice Znojmo _ - 36 -, - 37 -, - 117 -, - 144 -, - 145 -, - 146 -, - 

147 -, - 148 -, - 149 - 
Nová generace ___________________________________ - 124 - 

O 

Občané městu - město občanům ____________________ - 125 - 
Občané za Znojmo ___________________________ - 61 -, - 178 - 
Občanské sdružení Horizont ____________ - 350 -, - 378 -, - 379 - 
Občanské sdružení Obchvat __________________ - 166 -, - 169 - 
Občanské sdružení Sealsfield _______________________ - 121 - 
Občanské sdružení Život dětem _______________ - 146 -, - 147 - 
Obecní dům Praha ________________________________ - 331 - 
Obecní knihovna Jevišovice_________________________ - 298 - 
Obecní úřad Bítov ________________________________ - 263 - 
Obecní úřad Bohutice _____________________________ - 264 - 
Obecní úřad Božice _______________________________ - 268 - 
Obecní úřad Hluboké Mašůvky ________________ - 280 -, - 282 - 
Obecní úřad Hodonice _____________________________ - 285 - 
Obecní úřad Horní Kounice _________________________ - 286 - 
Obecní úřad Chvalovice ____________________________ - 293 - 
Obecní úřad Jaroslavice____________________________ - 296 - 
Obecní úřad Kuchařovice __________________________ - 304 - 
Obecní úřad Mašovice _____________________________ - 307 - 
Obecní úřad Nový Šaldorf-Sedlešovice __________ - 163 -, - 348 - 
Obecní úřad Pavlice _________________________ - 350 -, - 379 - 
Obecní úřad Podhradí n/Dyjí________________________ - 352 - 
Obecní úřad Šumná _______________________________ - 363 - 
Obecní úřad Únanov ______________________________ - 368 - 
Obecní úřad Vranov n/Dyjí _________________________ - 376 - 
Obecní úřad Vranovská Ves ____________ - 350 -, - 378 -, -379 - 
Obecní úřad Vratěnín _____________________________ - 381 - 
Obchodní akademie a Jazyková škola Znojmo - 84 -,- 235 -, - 236 - 
Obchodní dům Dyje _______________________________ - 153 - 
Oblastní charita Znojmo _________ - 141 -, - 142 -, - 143 -, - 289 - 
Odbor školství, kultury a památkové péče ________ - 93 -, - 358 - 
Odbor životního prostředí MěÚ Znojmo __________ - 53 -, - 54 - 
ODS - 110 -, - 112 -, - 115 -, - 123 -, - 316 -, - 318 -, - 319 -, - 321 - 
Okrašlovací spolek - 61 -, - 83 -, - 84 -, - 85 -, - 109 -, - 121 -, - 178  
Okresní hospodářská komora _______________________ - 149 - 

Okresní soud ve Znojmě _ - 137 -, - 139 -, - 140 -, - 319 -, - 321 -, - 
322 -, - 336 -, - 338 - 

Orli Znojmo _______ - 240 -, - 241 -, - 245 -, - 246 -, - 247 -, - 248 - 
Osada havranů ___________________________________ - 283 - 
Otevřená společnost _______________________ - 113 -, - 115 - 

P 

P.V.N. __________________________________________ - 154 - 
Památník Prokopa Diviše ___________________________ - 258 - 
PEaPE Metal s. r. o. ________________________________ - 308 - 
Pegas Nonwovens, s. r. o.__ - 177 -, - 180 -, - 181 -, - 182 -, - 183 - 
Pekařství Růžička _________________________________ - 183 - 
Petrovanka ______________________________________ - 351 - 
Pěvecké sdružení V. Novák_____________ - 223 -, - 224 -, - 225 - 
Polanka _________________________________________ - 347 - 
Policie ČR - 8 -, - 31 -, - 32 -, - 33 -, - 70 -, - 111 -, - 112 -, - 113 -, - 

114 -, - 115 -, - 116 -, - 117 -, - 120 -, - 130 -, - 131 -, - 132 -, - 
133 -, - 134 -, - 135 -, - 136 -, - 146 -, - 273 - , -274 -, - 275 -, - 
294 -, - 308 -, - 314 - , -315 -, - 320 -, - 338 - 

Polytrans, spol. s.r.o. Suchohrdly _____________________ - 360 - 
Poslanecká sněmovna ______________________________ - 26 - 
POSPOLU MK ____________________________________ - 332 - 
Povodí Moravy _______________ - 45 -, - 46 -, - 53 -, - 54 -, - 84 - 
Pozemkový fond ___________________________________ - 65 - 
Prehistoric park Chvalovice _________________________ - 293 - 
Presscentrum ____________________________________ - 153 - 
Přírodní koupací biotop Bantice _______________________ - 42 - 
Psí útulek Znojmo-Přímětice _________________ - 255 -, - 256 - 
PT servis konzervárna, spol. s r.o. _____________ - 181 -, - 182 - 

R 

Rada Jihomoravského kraje __________________________ - 81 - 
Rada města Moravský Krumlov ______________________ - 316 - 
Rada města Znojma - 94 -, - 96 -, - 105 -, - 106 -, - 116 -, - 117 -, - 

119 -, - 129 -, - 130 -, - 242 - 
Real Company ____________________________________ - 293 - 
REMO-Agency ______________________________ - 249 -,- 250 - 
Rodinné centrum Maceška _________________________ - 142 - 
Rodinné vinařství Líbal Horní Dunajovice ______________ - 285 - 
Rodinné vinařství Písařův sklep Vrbovec _______________ - 381 - 
Rotary klub ______________________________________ - 121 - 
Rumburak, s.r.o. __________________________________ - 260 - 
Rybníkářství Pohořelice ____________________________ - 296 - 
Rychlá záchranná pomoc ___________________________ - 380 - 
Rychlá záchranná služba ________________________- 36 -, - 37 - 

Ř 

Ředitelství silnic a dálnic ____________________ - 162 -, - 254 - 

S 

Sabaibody _______________________________________ - 152 - 
Saint Gobain Vertex, a. s. Hodonice ___________________ - 325 - 
Salon vín České republiky Valtice _______________ - 59 -, - 348 - 
Sanitas __________________________________________ - 153 - 
Sběrné suroviny a. s. ________________________________ - 15 - 
Sbor dobrovolných hasičů Blanné ____________________ - 263 - 
Sbor dobrovolných hasičů Černín ____________________ - 270 - 
Sdružení Arnika ___________________________________ - 259 - 
Sdružení českých spotřebitelů ___________________- 38 -, - 42 - 
Sdružení dobrovolných hasičů Mašovice _______________ - 307 - 
Sdružení dobrovolných hasičů Únanov ________________ - 368 - 
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Sdružení dobšických vinařů _________________________ - 274 - 
Sdružení nájemníků ČR ____________________________ - 170 - 
Sdružení nestraníků ___________________ - 115 -, - 124 -, - 126 - 
Sdružení Obchvat _________________________________ - 50 - 
Sdružení Paraple_________________________________- 377 - 
Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska - 39 -, - 81 -, - 374 - 
Sdružení STAN Citonice ____________________________ - 269 - 
Sdružení vinařů Miroslavské Knínice _________________ - 312 - 
Secret __________________________________________ - 224 - 
Senát ___________________________________________ - 26 - 
Skaláci _________________________________________ - 356 - 
Skupina ČEZ ______________________________________ - 81 - 
Slezská diakonie ____________________________ - 322 -, - 324 - 
Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka ________________ - 344 - 
SOŠ technická a SOU, Uhelná ul. _______________ - 230 -, - 232 - 
SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov ____________________ - 347 - 
SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. - 231 -, - 232 -, - 235 -, - 236 -, 

- 250 - 
SOU zemědělské Dvořákova ul. _____________________ - 230 - 
Soukromá VŠ ekonomická Znojmo- 230 -, - 231 -, - 233 -, - 234 -, - 

235 -, - 236 
Společenstvo podzemí _____________________________ - 95 - 
Spolek přátel Hroznové kozy __________________ - 215 -, - 348 - 
Správa a údržba silnic _______ - 48 -, - 49 -, - 55 -, - 298 -, - 323 - 
Správa Národního parku Podyjí _ - 8 -, - 13 -, - 14 -, - 57 -, - 58 -, - 

59 -, - 65 -, - 78 -, - 79 -, - 83 -, - 86 -, - 90 -, - 237 - 
Správa nemovitostí města Znojma _____ - 38 -, - 56 -, - 57 -, - 95 - 
Správa železniční dopravní cesty ______________ - 281 -, - 291 - 
Stanice pro handicapované ptáky ________________ - 82 -, - 83 - 
Stanice záchranné služby Jemnice ___________________ - 380 - 
Státní bezpečnost (StB) ________________________ - 17 -, - 34 - 
Státní fond životního prostředí ________________ - 176 -, - 382 - 
Státní okresní archiv Znojmo _______________________ - 195 - 
Státní památkový ústav v Brně _______________________ - 94 - 
Státní statek Znojmo ______________________________ - 290 - 
Stavební úřad Znojmo _____________________________ - 255 - 
STEFANO _______________________________________ - 170 - 
STOP.SHOP. Znojmo, s.r.o. ___________________ - 154 -, - 155 - 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI _ - 121 -, - 122 -,- 124 -, - 125 -,- 

126 -- 
Strana svobodných občanů _________________________ - 127 - 
Střední odborná škola obchodní Mor. Krumlov _________ - 346 - 
Střední odborné učiliště řemesel Mor. Krumlov ________ - 346 - 
Střední škola Garance _____________________________ - 235 - 
Supraton _______________________________________ - 154 - 
Svaz bojovníků za svobodu __________________________ - 90 - 
Svaz vinařů ČR ____________________________________ - 63 - 
Svazek obcí Moravia _______________________________ - 81 - 
Svazek obcí Národního parku Podyjí_________ - 13 -, - 58 -, - 59 - 
Sýpka Jevišovice__________________________________ - 297 - 

Š 

Šarivari swing band _______________________________ - 217 - 
Šatovanka ______________________________________ - 362 - 

T 

Taekwon-Do I. T. F. So-San Znojmo ______ - 239 -, - 241 -, - 243 - 
Taneční klub Single _______________________________ - 228 - 
Taneční skupina DYNS _____________________________ - 228 - 
Taneční skupina Mighty Shake ________________  -228 -,- 229 - 
Taneční country skupina Zuzana _____________________ - 229 - 
TBG Znojmo s.r.o. __________________________ - 277 -, - 349 - 
Technická a zahradní správa Moravský Krumlov ________ - 314 - 
Technické muzeum v Brně __________________________ - 34 - 
Tip klub __________________________________ - 108 -, - 137 - 

TJ Sokol Hrádek ___________________________________ - 288 - 
TJ VHS Znojmo ____________________________ - 239 -, - 244 - 
TOP 09 ___________________________________ - 122 -, - 125 - 
Transparency International _________________________ - 292 - 
TTC Znojmo ______________________________________ - 242 - 
TV Barrandov ____________________________________ - 229 - 
TV Prima _________________________________________ - 78 - 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo - 201 -, - 

203 - 

U 

Unidataz ________________________________________ - 181 - 
Úřad na ochranu hospodářské soutěže __ - 160 -, - 161 -, - 182 -, - 

183 - 
Úřad práce ve Znojmě - 38 -, - 39 -, - 40 -, - 41 -, - 149 -, - 150 -, - 

172 - 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže _ - 160 -, - 181 -, - 193 -, - 

198 - 
Ústav sociální péče Břežany _________________________ - 360 - 
Ústav sociální péče Tavíkovice _______________________ - 366 - 
Ústavní soud ČR __________________________________ - 133 - 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oblekovice - 255 

- 
Územní odbor PČR Znojmo __________________________ - 33 - 

V 

Váš Sklep Nový Šaldorf _____________________________ - 349 - 
Věci veřejné __________________ - 113 -, - 122 -, - 126 -, - 127 - 
Vedrovanka ______________________________________ - 369 - 
Veletržní palác (Praha) ____ - 327 -, - 329 -, - 330 -, - 331 -, - 332 - 
Venkovanka _____________________________________ - 370 - 
Vertex, a. s. Hodonice______________________________ - 325 - 
Veterán muzeum TATRA-Bítov ________________________ - 70 - 
Věznice Znojmo ____________________________ - 138 -,- 215 - 
Vinařství Gutta Fortunae ___________________________ - 252 - 
Vinařství Hevera __________________________________ - 304 - 
Vinařství Hort Dobšice _____________________________ - 273 - 
Vinařství Kořínek Hnanice __________________________ - 283 - 
Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice - 59 -, - 63 -, - 185 -, - 192 -, - 272 - 
Vinařství, Pavel Vrba______________________________- 382 - 
Vinařství Poppovi Šatov ____________________________ - 362 - 
Vinařství rodiny Nápravovy Nový Šaldorf ________ - 59 -, - 348 - 
Vinařství rodiny Špalkovy, s. r. o. _____________________ - 348 - 
Vinařství Saleta Višňové ____________________________ - 372 - 
Vinařství Schattau Šatov ____________________________ - 362 - 
Vinařství Tasovice _________________________________ - 365 - 
Vinařství Vaněk Chvalovice _________________________ - 293 - 
Vinařství Waldberg Vrbovec, s. r. o. _____________ - 63 -, - 381 - 
Vinařství, Pavel Vrba _______________________________ - 382 - 
Vinice Hnanice, s. r. o. _____________________________ - 283 - 
Vinné sklepy Lechovice - 59 -, - 304 -, - 305 -, - 306 -, - 376 -, - 377  
Vinný sklep Piálek Dobšice __________________________ - 273 - 
Vinný sklep Rybníky ________________________________ - 63 - 
Víno Mikulenčák Slup_____________________________- 357 - 
Vodácký oddíl Neptun _____________ - 92 -, - 93 -, - 94 -, - 202 - 
Vodárenská a. s. ________________ - 46 -, - 156 -, - 157 -, - 272 - 
Vodárna U Obří hlavy ________________________ - 93 -, - 196 - 
Vodní mlýn ve Slupi ________________________________ - 70 - 
Vodní záchranná služba __________________ - 36 -, - 37 -,- 375 - 
Všeobecná zdravotní pojišťovna _____________________ - 148 - 
Výchovný ústav mládeže Višňové _____________________ - 35 - 
Výchovný ústav Moravský Krumlov ____________________ - 35 - 
Vysoká škola ekonomická Praha _____________________ - 235 - 
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