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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, pořada-
telem je název obce. Pouze u jedné obce, Moravský Krumlov, je přistoupeno, 
vzhledem k většímu množství záznamů, 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 íroda:  
 

1.  MOŠTĚK, Martin 
Povodí chystá opravy kolem Dyje : dělníci čistí koryto, obce mají do března předložit své 
plány na ochranu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 17, č. 2 
(3.1.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - řeky - Dyje - koryta - čištění - opravy - břehy - hráze - 
zpevnění - povodně - ochrana 
 

2.  TROJAN, Jan 
Kvalita jihomoravských vod středem zájmu : odborníci už docela vážně o čistotě Brněnské 
přehrady. Systémově proti povodním / Jan Trojan. -- In: Právo. -- Roč. 17, č. 3 (4.1.2007), 
s. 12. 
jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - vodstvo - řeky - přehrady - povodí 
Moravy - povodí Dyje - znečištění - sinice - opatření - návrhy 
 

3.  VACULOVÁ, Helena 
V Dyjákovicích měli 16, 9 stupňů C : na mnoha místech kraje padaly teplotní rekordy. 
Někde dokonce o více než pět stupňů / Helena Vaculová, Zuzana Fojčíková. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 9 (11.1.2007), s. 1, Jižní Morava.  

dtto:  
Počasí láme teplotní rekordy. Rovnost-Znojemský deník, 11.1.2007, s. 3,  
jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - Dyjákovice - příroda - počasí - teplotní - rekordy 
 

4.  KRUTIŠ, Dalibor 
Rychlost větru byla rekordní : na silnice popadaly desítky stromů / Dalibor Krutiš, Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 17, s. 1 
(20.1.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - orkány - Kyril - škody 
 

5.  PADALY 
Padaly stromy, křidlice a dráty : požárníci a energetici odstranili škody po vichru, který se 
prohnal jižní Moravou. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17,     
č. 17 (20.1.2007), s. 2.  
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - orkány - Kyril - škody 
 

6.  SKA 
Orkán nejvíc škodil na Znojemsku / ska. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 21, s. 4, Jižní Morava (25.1.2007).  
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - orkány - škody 
 

7.  MOŠTĚK, Martin 
Lesáci sčítají škody : orkán poškodil porosty nejvíc na Vranovsku / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 22, s. 1 (26.1.2007).  

dtto:  
MOŠTĚK, Martin. Orkán nejvíc škodil v lesích. Znojemské noviny. 2.2.2007, roč. 5, č. 5, 
s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - příroda - orkány - lesy - poškození - Lesy České 
republiky - lesní správa - škody - vyčíslení - polomy - likvidace 
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8.  VLAŠÍN, Mojmír 
Vinice Šobes v NP Podyjí - její hadi a ještěrky / Mojmír Vlašín. -- In: Vinařský obzor. -- 
ISSN 1212-7884 -- Roč. 100, č. 1-2 (1.2007), s. 30-31.  
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí - vinice - Šobes - 
fauna - plazi - biotopy - ochrana - údržba - Český svaz ochránců přírody 
 

9.  ČERNÁ, Anna 
Teplá zima urychlila množení : lesní zvěř hladem netrpí, ale ve velkém umírá na silnicích / 
Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 43 
(20.2.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - zima - vysoké teploty - lesní zvěř - množení - urychlení 
- silnice - úhyn 
 

10.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Zažili jsme nejteplejší zimu / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 54 (5.3.2007), s. 3 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - Meteorologická stanice Kuchařovice - teploty - 
srážky 
 

11.  SMOLA, Daniel 
Kvůli dešti upouštěl Vranov i Znojmo / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 72 (26.3.2007), s. 3.  

dtto: 
SKA. Znojemská hráz přívaly vody zvládá. Mladá fronta dnes, 27.3.2007, roč. 18, č. 73, 
s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - deště - hrozby - povodně - vypouštění - 
přehrady 
 

12.  MOŠTĚK, Martin 
Vězni uklízí skládky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- . ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 74 (28.3.2007), s. 3 

dtto: 
VSM. Vězni zlikvidují černé skládky. Mladá fronta dnes. 28.3.2007, roč. 18, č. 74, s. 2, 
Jižní Morava. 
jm. Odpadky uklízeli vězni, začnou i Romové. Znojemský týden. 2.4.2007, roč. 7, č. 14,  
s. 4. 
trek. Černé skládky odklízejí vězni. Znojemsko. 3.4.2007, roč. 17, č. 1, s. 3. 
trek. Vězni ušetřili městu peníze. Znojemsko Víkend. 20.4.2007, roč. 2, č. 16, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - skládky - černé skládky - odklízení - vězni 
 

13.  VANČURA, Petr 
Kyrill v Podyjí / Petr Vančura. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj Národního 
parku Podyjí. -- Roč. 8, č. 1 (2007), s. 1-2. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - Národní park Podyjí - vichřice - Kyrill 
 

14.  KOUŘIL, Martin 
Mapový server Správy NP Podyjí v kontextu přeshraniční spolupráce / Martin Kouřil. -- In: 
Podyjské listí : Informační zpravodaj Národního parku Podyjí. -- Roč. 8, č. 1 (2007),        
s. 3-5. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal - mapový 
server - přeshraniční spolupráce - projekty 
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15.  ROTHRÖCKL, Tomáš 
15 let Národního parku Podyjí (nejenom ohlédnutí zpět) / Tomáš Rothröckl. -- In: 
Jihomoravské ekolisty. -- Roč. 4, č. 1 (31.3.2007), s. 23-25. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí - Nationalpark 
Thayatal - Správa Národního parku Podyjí - 15. výročí 
 

16.  KRUTIŠ, Dalibor 
Zima přeje polím, sadům ne / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 5, č. 5 (2.2.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - vlivy – úroda 
 

17.  EIS 
Neuvěřitelný leden / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 7 
(13.2.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - leden - teploty 
 

18.  JIM 
Povodí Moravy: Znojmo je v přípravě protipovodňových opatření nejdál / jim, chaf. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 11 
(12.3.2007), s. 5.  

dtto: 
chaf. Na Hrázi mají jiné představy. Znojemský týden. 12.3.2007, roč. 7, č. 11, s. 5. 
jm. Vranovští a povodně: řekli jsme, co chceme, zbytek je na jiných. Znojemský týden. 
12.3.2007, roč. 7, č. 11, s. 1, 5.  
jm. V Podhradí to mají horší. Znojemský týden. 12.3.2007, roč. 7, č. 11, s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - povodně - protipovodňová - opatření - Povodí Moravy 
 

19.  TREK 
Pavouk roku též na Znojemsku / trek. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 
2, č. 13 (30.3.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - pavouci - Pavouk roku - Arctosa cinerea - výskyt 
 

20.  KRUTIŠ, Dalibor 
Ochrana proti povodni: sto milionů / Dalibor Krutiš, Martin Moštěk. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 15 (13.4.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - povodně - protipovodňová - opatření - projekty - 
ochrana 
 

21.  MASK 
Objevili vzácné druhy / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 8 (20.4.2007), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - vzácné - druhy - fauna - flóra - výzkumy - projekty - 
mokřady 
 

22.  JM 
Zemědělci zalévají už i obilí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 19 (7.5.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - Velký Karlov - Dyjákovice - příroda - počasí - sucho - zemědělci 
 

23.  SMOLA, Vojtěch 
Správy parků a milovníci přírody slaví / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 122 (26.5.2007), s. 6, Jižní Morava.  
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - Národní park Podyjí - Evropský den parků - oslavy - 
doprovodné - akce 
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24.  KŘIVAN, Václav 
Význam úhorů pro ochranu stepního hmyzu na příkladu Znojemska / Václav Křivan, 
Zdeněk Musil, Stejskal, Robert, Škorpík, Martin. -- In: Ochrana přírody. -- ISSN 1210-
258X. -- Roč. 62, č. 3 (2007), s. 9-11. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - fauna - stepní - hmyz - ochrana - biotopy - úhory - 
význam 
 

25.  SKA 
Voda je zelenější, ale ne nezdravá / ska. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 18, č. 154 (3.7.2007), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 
SKÁLOVÁ, Veronika. Koupání v přírodě? Stačí si vybrat. Mladá fronta dnes, 9.5.2007, 
Roč. 18, č. 154, s. 5, Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - koupání - vodní nádrže - voda 
- kvalita 
 

26.  MOŠTĚK, Martin 
Déšť brzdí žně a kazí úrodu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 161 (13.7.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - deště - neúroda 
 

27.  EIS 
Povodně za komunistů nebyly / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 7, č. 23 (5.6.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - povodně - historie - Dyje, řeka (Česko a 
Rakousko) 
 

28.  SURÁ, Martina 
Včera padl rekord: 37,1°C / Martina Surá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 164 (17.7.2007), s. 1, 2.  

dtto: 
GRD. Padl teplotní rekord. Rovnost-Znojemský deník. 17.7.2007,roč. 18, č. 164, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - vedra - rekordní - teploty 
 

29.  ZUF 
V Dyjákovicích naměřili 37,4 stupně Celsia / zuf. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 165 (18.7.2007), s. B1.  

dtto: 
JM. V Dyjákovicích naměřili rekordních 37,4 stupňů. Znojemský týden. 23.7.2007, roč. 7, 
č. 30, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - vedra - rekordní - teploty - Dyjákovice 
 

30.  FOJČÍKOVÁ, Zuzana 
Vedra svědčí jen prodeji nanuků / Zuzana Fojčíková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 166 (19.7.2007), s. B2.  
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - vedra - rekordní - teploty 
 

31.  SURÁ, Martina 
Tropy budou až do víkendu / Martina Surá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 166 (19.7.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - tropická - vedra - rekordní - teploty 
 

32.  EIS 
Červencový rekord padl / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 30 (24.7.2007), s. 5. 
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Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - rekordní - teploty 
 

33.  SKA 
Koupání pod Bítovem není vhodné / ska, zuf. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 
-- Roč. 18, č. 173 (27.7.2007), s. B1.  

dtto:  
GRD. Voda pod Bítovem už není vhodná ke koupání. Rovnost-Znojemský deník. 
27.7.2007, roč. 18, č. 173, s. 3. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - přírodní - koupání - voda - kvalita 
 

34.  VHA 
Řeky vysychají a vody ubývá i v přehradách / vha. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18,  č. 182 (7.8.2007), s. 1, Jižní Morava.  

dtto: 
ŠKARDA, Petr. Vyprahlý jih Moravy: požáry a málo vody. Rovnost-Znojemský deník. 
7.8.2007, roč. 18, č. 182, s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - řeky - Dyje - přehrady - Vranov - sucha 
- voda - úbytek 
 

35.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Lesníci mají potíže se zloději : na Znojemsku přibývá lidí, kteří se vrací k topení dřevem. Je 
to levnější než plyn. Lesníci tak musí bojovat i se zloději / Darina Rubešová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 194, (21.8.2007), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - lesy - dřevo - krádeže - nárůst 
 

36.  DAR 
Lesníky trápí zloději dřeva / dar. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 
34 (24.8.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - lesy - dřeva - krádeže - nárůst 
 

37.  DAR 
Kvalita vody na Bítově se zlepšila / dar, čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 198 (25.8.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - řeky - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - Vranovská 
přehrada - voda - kvalita - zlepšení 
 

38.  DUBOVSKÁ, Veronika 
Okénko projektu "Síť AGRO-ENVI-INFO" / Veronika Dubovská. -- In: Podyjské listí : 
Informační zpravodaj Národního parku Podyjí. -- Roč. 8, č. 2 (2007), s. 2-3. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - Národní park Podyjí - projekty - programy - zapojení - 
informační servis - poskytování - Správa Národního parku Podyjí 
 

39.  RED 
Na Znojemsku začala sezona výlovů rybníků / red. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 43 (26.10.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - rybníky - výlovy 
 

40.  SMOLA, Daniel 
Do Podyjí se vrátily divoké kočky : odborníci objevili v rakouské části národního parku srst 
divokých koček. Ty vymizely před třiceti lety / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 252 (29.10.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí - Nationalpark Thayatal - příroda - fauna - šelmy - kočka 
divoká - výskyt 
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41.  ŠKARDA, Petr 
Jih Moravy: letos nejtepleji za sto let : Meteorologové z Brna zjistili, že teploty na jižní 
Moravě v období od září 2006 do srpna 2007 překonaly historické rekordy. Hrozí, že 
nebude dost vody / Petr Škarda. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 258 (5.11.2007), s. 1.  
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - příroda - počasí - teplota - zvyšování - globální 
oteplování 
 

42.  STEJSKAL, Robert 
Mapování rizikových dřevin podél řeky Dyje / Robert Stejskal. -- In: Podyjské listí : 
Informační zpravodaj Národního parku Podyjí. -- Roč. 8, č. 4 (2007), s. 6-7. 
Znojmo-oblast (Česko) - příroda - lesy - dřeviny - mapování - řeky - Dyje 
 

43.  DUDEK, Arnošt 
Mělo poznání geologické stavby Podyjí význam pro vývoj geologických věd? / Arnošt 
Dudek. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj Národního parku Podyjí. -- Roč. 8, č. 4 
(2007), s. 1-2 . -- R-2816 
Znojmo - Podyjí - příroda - geologie 
 

44.  VOŠLAJEROVÁ, Kateřina 
Federace EUROPARC / Kateřina Vošlajerová. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj 
Národního parku Podyjí. -- Roč. 8, č. 4 (2007), s. 4-5 . -- R-2816 
Znojmo - Podyjí - příroda - přírodní parky - Europarc - federace 
 

45.  KOS, Jan 
Podyjí a Schengenský prostor / Jan Kos. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj 
Národního parku Podyjí. -- Roč. 8, č. 4 (2007), s. 10 . -- R-2816 
Znojmo - Podyjí - příroda - parky - Národní park Podyjí - Thayatal - schengenský prostor 
- vstup - podmínky 
 
 
 

Životní  prostředí :  
 
 

46.  MOŠTĚK, Martin 
Poplatky za odpad rostou : lidé zaplatí víc v Hrušovanech a Miroslavi. Nejvíc neplatičů má 
Znojmo / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 17, č. 7 (9.1.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - svoz -poplatky - rozdíly - 
neplatiči 
 

47.  DAR 
Den země oslavily děti hrami a dobrovolníci prací / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 95 (23.4.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - oslavy - Den Země 
 

48.  MACOUN, Eman 
Kterak jsem uklízel na Dyji / Eman Macoun. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 
-- Roč. 2, č. 2 (12.1.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - znečišťování - řeky - Dyje 
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49.  RED  
Zítra budou čistit okolí řeky Dyje / red. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč.  5, č. 16 (20.4.2007), s. 6.  

dtto: 
chaf. Den Země oslavili úklidem řeky a okolí. Znojemský týden. 30.4.2007, roč. 7, č. 18,  
s. 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - Akce Dyje 2007 - čištění - koryta - okolí - řeky 
 

50.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Černé skládky prošetří policie : s hromadami pneumatik se potýkají zástupci Miroslavi, 
Hostěradic a Oleksovic. Policie věc šetří / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 145 (22.6.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Miroslav - Kašenec - Oleksovice - životní prostředí - odpady - 
černé skládky - policie - pátrání 
 

51.  EIS 
Černé skládky na Miroslavsku řeší policie / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 29 
(17.7.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - skládky - černé skládky - policie - šetření 
 

52.  JM 
Ani na bývalé skládky se nesmí nic vozit / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 30 (23.7.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - skládky - Česká inspekce životního prostředí - 
šetření 
 

53.  GRD 
Děti země zpochybnily stavbu drůbežárny na Vranovsku / grd. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 183 (8.8.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - životní prostředí - drůbežárny - výstavba - 
Zemědělské družstvo Petřín - stavební povolení - Obecní úřad Vranov n/Dyjí - odvolání - 
Děti země 
 

54.  BE 
Úřad nic neřekl Dětem Země o stavbě drůbežárny / be. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 33 (13.8.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - životní prostředí - drůbežárny - výstavba - 
Zemědělské družstvo Petřín - stavební povolení - Obecní úřad Vranov n/Dyjí - odvolání - 
Děti země 
 

55.  SPA 
Ve školách třídí odpad, v Kravsku i hliník / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 274 (24.11.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - třídění - školy - kontejnery 
- umístění 
 
 
 
 
 
 
 
 



Znojemsko v tisku 2007 

 

8 

 

Děj iny :  
 
 

56.  JEDLIČKA, Miloslav 
Jan Jiří Grasel: Loupežník a "grázl" / Miloslav Jedlička. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 80 (4.4.2007), s. 6.  
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - osobnosti - loupežníci - zločinci - Grasel, Jan Jiří 
 

57.  STEJSKAL, Jaroslav 
Kapitoly z dějin kolonizace (oblast jižní Moravy) / Jaroslav Stejskal. -- In: Hrušovanský 
zpravodaj. -- Roč. 29, č. 2 (2007), s. 11-14. 
Znojmo-oblast (Česko) - Hrušovansko - dějiny - osídlování 
 

58.  TANKY 
Tanky na Znojemsku a 6. obrněná divize. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 21 (21.5.2007), s. 4.  
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - druhá světová válka, 1939-1945 - 6. obrněná divize -    
6. PzD - operace 
 

59.  STEJSKAL, Jaroslav 
Kapitoly z dějin chorvatské kolonizace / Jaroslav Stejskal. -- In: Hrušovanský zpravodaj. -
- Roč. 29, č. 3 (2007), s. 20-23. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - jižní Morava - pohraničí - Chorvati - Turci - kolonizace 
 

60.  VÁLEK, Bohuslav 
Těžké opevnění na Jižní Moravě (III.sbor) / Bohuslav Válek. -- In: Hrušovanský zpravodaj. 
-- Roč. 29, č. 4 (2007), s. 11-13. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - vojenství - těžká - opevnění - dějiny - vzpomínky 
 

61.  HNÍKOVÁ, Eva 
Na první rondel se zapomnělo : počátky rondelové archeologie v rozhovoru LN přibližuje 
profesor Vladimír Podborský / Eva Hníková. -- In: Lidové noviny.-- ISSN 0862-5921. -- 
Roč. 20, č. 251 (27.10.2007), s. 11, Věda. 
Znojmo-oblast (Česko) - dějiny - pravěk - archeologie - rondely - osobnosti - Podborský, 
Vladimír - rozhovory 
 
 
 

Veře jný  ž ivot  -  s tátní  správa :  
 
 

62.  MASK 
Obce se odtrhly od Znojemska / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 1 (12.1.2007), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - obce - osamostatnění - 2007 
 

63.  ŠMÍD, Aleš 
Změny v okresní příslušnosti vyvolané vyhláškou č. 513/2006 Sb. / Aleš Šmíd. -- In: 
Veřejná správa. -- ISSN 1213-6581 -- Roč. 18, č. 10, s. 5-7 příloha (8.3.2007).  
Česká republika - Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - státní správa - obce - 
Branišovice - Loděnice - Šumice - Troskotovice - okresní - příslušnost - změny - Brno-
venkov 
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64.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Peticí proti diskriminaci : obcím se nelíbí rozdělování peněz / Darina Rubešová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 67, s. 1 (20.3.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - státní správa - venkov - financování - 
diskriminace - protesty - petice - Spolek pro obnovu venkova 
 

65.  KRUTIŠ, Dalibor 
Václav Klaus s chotí na chvíli navštívili Znojemsko : prezidentský pár prosvištěl regionem / 
Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 48 (30.11.2007), 
s. 7.  

dtto: 
JM, CHAF, DOMS. Návštěva Klause: bleskovka. Znojemský týden. 3.12.2007, roč. 7,      
č. 49, s. 1,2,9. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - státní správa - osobnosti - prezidenti - Klaus, 
Václav - návštěvy 
 
 
 

Veře jný  ž ivot  –  místní  správa:  
 
 

66.  ČERNÁ, Anna 
Web své vlastní obce lidé zatím příliš neznají / Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 45 (22.2.2007), s. 3.  

dtto: 

ac. Tři obce soutěží o erb. Znojemské noviny. 23.2.2007, roč. 5, č. 8, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - obce - zviditelnění - internet - 
webové stránky - soutěže - Zlatý erb 
 

67.  KRUTIŠ, Dalibor 
Vlajku má Znojmo a Miroslav / Dalibor Krutiš, ČTK. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 60 (12.3.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Městský 
úřad Miroslav - podpora - Tibet (Čína) - vyvěšení - vlajky 
 

68.  EIS 
Znojemsko se zmenšilo / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 1 
(3.1.2007), s. 2.  
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - okresy - změny - členění 
 

69.  SMOLA, Vojtěch 
Prostitutky vědí, jak se vymlouvat / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 18,  
č. 69, s. 1, Jižní Morava (22.03.2007). -- ISSN 1210-1168 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - obecní vyhlášky - prostituce - 
veřejná prostranství - zákaz - prostitutky – obcházení 
 

70.  PŘEHLED 
Přehled událostí na Znojemsku v roce 2006. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 2 (8.1.2007), s. 5.  
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - události - 2. pololetí - 2006 
 

71.  MASK 
Obce se odtrhly od Znojemska / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 1 (12.1.2007), s. 2. 
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Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - obce - osamostatnění - 2007 
 

72.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Poničené stavby dostanou šanci / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 94 (21.4.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - Jihomoravský kraj - dotace - 
rekonstrukce - havarijní stav - budovy 
 

73.  GROSSMANN, David 
Audit poradí, zda propustit úředníky / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 232 (5.10.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - městské úřady - personální - 
audity - změny 
 

74.  SOL 
Obce mají ochrannou známku. A nic o tom nevědí / sol. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 18, č. 261 (8.11.2007), s. 2, Jižní Morava 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - ochranné známky - 
Znojemské historické vinobraní - Znojemské listy - Miroslavské meruňkobraní 
 

75.  MRVA, Vlastimil 
Jaroslav Šabata osmdesátiletý / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 45 
(6.11.2007), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - politika - osobnosti - poslanci - 
politici - Šabata, Jaroslav - 80. výročí 
 

76.  GRD 
CzechPOINT: i výpis z rejstříku / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 18, č. 300 (28.12.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - občané - úřady - komunikace - 
zlepšení - Czech Point - připojení 
 

77.  KURCOVÁ, Barbora 
Výdaje na bydlení i dopravu se zvednou : na jihu Moravy vzrostou v dalším roce ceny 
energií, vody, nájemného i městské dopravy / Barbora Kurcová, Michal Kárný. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 302 (31.12.2007), s. 5.  
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - 
výdaje - zvýšení 
 
 
 

Veře jný  ž ivot  –  spo lečenské organizace 
 
 

78.  ČERNÁ, Anna 
Vinaři mají nové sdružení / Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 17, č. 35, s. 1 (10.2.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - společenské - organizace - spolky - vinařství - 
MAS Znojemské vinařství, o. s. 
 

79.  AC 
Sklepní uličky jsou na internetu / ac. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
5, č. 2 (12.1.2007), s. 3.  
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Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Daníž - Svazek 
znojemských vinařských obcí Daníž - sklepní uličky 
 

80.  AC 
Vznikla nová vinařská skupina / ac. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
5, č. 7 (16.2.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - společenské - organizace - spolky - vinařství - 
Místní akční skupina - Znojemské vinařství - MAS Znojemské vinařství, o. s. - činnost 
 

81.  MAKY 
Nový zpravodaj / maky. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 11 
(16.3.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Místní akční 
skupina - Znojemské vinařství - MAS Znojemské vinařství, o. s. - zpravodaje 
 
 
 

Veře jný  ž ivot  –  obyvatelstvo :  
 
 

82.  EISENBRUK, Jiří  
Dnes slaví 101 let / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 
2, č. 7 (16.2.2007), s. 1.  

dtto: 
CHAF. Anežka Čapounová slavila 101 let. Znojemský týden. 19.2.2007, roč. 7, č. 8, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - 101. narozeniny - 
Čapounová, Anežka 
 

83.  MAKY 
Narodilo se nejvíce dětí za posledních 13 let / maky. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 
1802-1964 -- Roč. 2,  č. 8 (23.2.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - porodnost 
 

84.  SKÁLOVÁ, Veronika 
Jihomoravanů je o 1073 víc : lidí v kraji přibývá hlavně stěhováním. Častěji se rozvádějí 
než berou / Veronika Skálová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18,  
č. 145 (22.6.2007), s. 3, Jižní Morava. 
jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo -1.čtvrtletí 2007 - 
nárůst 
 

85.  SMOLA, Daniel 
Znojemsko táhne Čechy i cizince / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 173 (27.7.2007), s. 1,2.  
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - statistiky - Český statistický úřad 
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Pol ic ie :  
 
 

86.  ČERNÁ, Anna 
Sprejeři: škody za miliony : policisté objasnili polovinu případů / Anna Černá. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 18, s. 1 (22.1.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - vandalismus - sprejerství - 
sprejeři - škody 
 

87.  SMOLA, Daniel 
Padesát řidičů nemá průkaz : hříšníci spáchali závažné přestupky / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 19, s. 1 (23.1.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - policie - dopravní policie - Policie ČR - dopravní přestupky - 
řidičské průkazy - odebrání 
 

88.  DAK 
První z domu vykázaný násilník je z Hevlína / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 27 (1.2.2007), s. 3.  

dtto: 
jm. Nadával matce a musel z bytu. Znojemský týden. 5.2.2007, roč. 7, č. 6, s. 1. 
MEM. První násilník byl vykázán z bytu. Znojemsko. 6.2.2007, roč. 17, č. 6, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - trestná činnost - domácí násilí - případy - 
násilníci - vykázání 
 

89.  DAR 
Zloděje láká stavební materiál / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 18, č. 54 (5.3.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - šetření - krádeže 
 

90.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Odhalili černý prodej zbraní / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 71 (24.3.2007), s. 1.  

dtto: 
chaf. Zbraně šly do Rakouska. Znojemský týden. 26.3.2007, roč. 7, č. 13, s. 2. 
MEM - TIK. Tajná zbrojařská dílna fungovala poblíž Znojma. Znojemsko. 27.3.2007, roč. 
17, č. 13, s. 1. 
TIK. Zbrojařskou dílnu policie tají. Znojemsko. 3.4.2007, roč. 17, č. 1, s. 1. 
dar. Tajný obchod. Znojemské noviny. 30.3.2007, roč. 5, č. 13, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - organizovaný zločin - zbraně - úprava - 
pašování 
 

91.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Policisté rozdali dvě stě pokut za tři dny / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 71 (24.3.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - policie - dopravní policie - přestupky - kontroly 
 

92.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Policie používá záznam z kamer jako důkaz / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 189 (15.8.2007), s. 3.  

dtto: 
RUBEŠOVÁ, Darina. Policie používá záznam z kamer jako důkaz. Znojemské noviny. 
17.8.2007, roč. 5, č. 33, s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - policejní - kamery - nárůst 
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93.  GROSSMANN, David 
Nový řidičák: každý desátý : Na Znojemsku si musí průkaz vyměnit ještě každý desátý 
řidič. Na úředníky tak čeká sedm tisíc žádostí. Požádat o řidičák budou lidé moci i v 
některých obcích / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 234 (8.10.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - policie - řidičské průkazy - povinnost - výměna - pokuty - 
elektronické systémy - zavedení 
 

94.  GROSSMANN, David 
Odbor dopravy vyrazil na turné : Staré řidičáky bude možné vyměnit ve čtyřech desítkách 
obcí. Lidé z vesnic nebudou muset do města / David Grossmann. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 241 (16.10.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - řidičské průkazy - výměna - služby - 
zlepšení 
 

95.  KRUTIŠ, Dalibor 
Chaty a chalupy: dorazili zloději : zazimované rekreační chaty či zahradní domky přitahují 
zloděje. Policie ročně eviduje desítky vykradených chat / Dalibor Krutiš, Daniel Smola. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 247 (23.10.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - krádeže - rekreační - objekty 
 

96.  KRUTIŠ, Dalibor 
Prostitutek u silnic je méně : Příhraniční obce na Znojemsku jsou stále místem sexuální 
turistiky. Prostitutky se ale víc uchylují do privátů / Dalibor Krutiš, Monika Choděrová. -- 
In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 43 (26.10.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - policie - Policie ČR - prostitutky - kontroly - počty - snížení 
 
 
 

Soudnictví :  
 
 

97.  SMOLA, Daniel 
Znojemsko: nejvíc neplatičů : soud připomene, že televize není zadarmo / Daniel Smola. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 45, s. 1 (22.2.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - soudnictví - kauzy - televizní - poplatky - neplatiči - vymáhání 
 

98.  SMO 
Znojemsko vede v počtu neplatičů / smo. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 8 (23.2.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - soudnictví - neplatiči - televizní - poplatky 
 
 
 

Hranice:  
 
 

99.  MOŠTĚK, Martin 
Nové přechody lákají cyklisty / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 84 (10.4.2007), s. 1.  
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dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Cykloturisté vítají nové přechody. Znojemské noviny. 13.4.2007, roč. 5, 
č. 15, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - Rakousko - hranice - turistické - hraniční - přechody 
 

100.  KRUTIŠ, Dalibor 
Hranice bude volná : mílovými kroky se blíží vstup do Schengenu a s tím spojený historický 
okamžik: státní hranice nebude hlídaná / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 21, s. 1 (25.5.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - hranice - střežení - schengenský prostor - Schengenské dohody - 
Cizinecká a pohraniční policie - zrušení - Inspektorát cizinecké policie - zavedení - 
bezpečnostní - rizika 
 

101.  KRUTIŠ, Dalibor 
Budovy hraničářů osiřely : bývalá pohraniční rota  v Podmolí neexistuje, v Šatově hrozí 
nebezpečí úrazu. Pouze Jaroslavice žijí / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 21 (25.5.2007), s. 2.  
Znojmo-oblast (Česko) - hranice - střežení - Pohraniční policie - pohraniční roty - Podmolí 
- Devět mlýnů - Šatov - Ječmeniště - Hnanice - Jaroslavice - budovy - využití – chátrání 
 

102.  MOŠTĚK, Martin 
Přes hranice povede víc cest : Vstup Česka do Schengenu poznají lidé v pohraničních 
vesnicích. K sousedům povede ze Znojemska víc silnic a stezek. / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 233 (6.10.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - hranice - pohraničí - Schengenský informační systém - Česko - 
vstup - silnice - stezky - otevření  
 

103.  MOŠTĚK, Martin 
Hraniční přechody: více silnic a stezek / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 41 (12.10.2007), s. 2.  
Znojmo-oblast (Česko) - hranice - pohraničí - Schengenský informační systém - vstup - 
cyklostezky - silnice - otevření 
 

104.  GROSSMANN, David 
Hranice: hlídky zůstanou : Od listopadu by mohly začít fungovat první společné česko-
rakouské policejní hlídky. Policisté se ale musí nejdříve naučit jazyk a zákony sousední 
země / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
18, č. 245 (20.10.2007), s. 1.  

dtto: 
GROSSMANN, David. V pohraničí zůstanou společné hlídky. Znojemské noviny. 
26.10.2007, roč. 5, č. 43, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Rakousko - hranice - společné - česko-rakouské - policejní - 
hlídky - zavedení - spolupráce 
 

105.  SMO 
Na hranici umíraly desítky lidí / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 248 (24.10.2007), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hranice - uprchlíci - pohraniční stráž - zásahy - zdokumentování 
- Úřad dokumentace a vyšetřování komunismu 
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106.  MOŠTĚK, Martin 
Jaroslavice: oslaví Schengen : zrušení hranic otevře nové cesty do Rakouska. Přes Hevlín  
a Laa začnou jezdit kamiony / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 288 (11.12.2007), s. 1. 

dtto: 
MOŠTĚK, Martin. Jaroslavice oslaví Schengen. Znojemské noviny. 14.12.2007, roč. 5,    
č. 50, s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - hranice - změny - schengenský systém - vstup 
 

107.  KRUTIŠ, Dalibor 
Hraniční kontroly: poslední čtyři dny : od pátku budou lidé jezdit přes státní hranici        
bez kontrol / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. --   
Roč. 18, č. 293 (17.12.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hranice - celnice - kontroly - zrušení - schengenský prostor - 
vstup 
 

108.  GROSSMANN, David 
Bez hranic: víc místa pro turisty i kamiony : konec hranic otevře prostor pro vodáky i turisty 
/ David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18,     
č. 297 (21.12.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hranice - otevření - schengenský prostor - přínos 
 

109.  JAK 
Hraniční přechody budou bez kontrol / jak. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 22 (7.12.2007),     
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hranice - hraniční - přechody - kontroly - zrušení - schengenský 
prostor 
 

110.  TIK 
Neuvěřitelné se stane za 3 dny / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 51/52 (18.12.2007), 
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hranice - hraniční - přechody - kontroly - zrušení - schengenský 
prostor 
 

111.  JM 
Schengen: Policisté opouštějí hranice / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 51/52 (17.12.2007), s. 1, 2.  
Znojmo-oblast (Česko) - hranice - hraniční - přechody - schengenský prostor - policisté – 
odchody 
 

112.  TURISTICKÉ 
Turistické hraniční přechody. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 4, č. 2 (2007), s. 30. 
Znojmo-oblast (Česko) - hranice - turistické - hraniční - přechody - přehledy 
 

113.  TURISTISCHE 
Turistische Grenzübergänge. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 4, Nr. 2 (2007), s. 31. 
Znojmo-oblast (Česko) - hranice - turistické - hraniční - přechody - přehledy 
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Vojenství :  
 
 

114.  MOŠTĚK, Martin 
Armáda dává bunkry obcím : nadšenci vylepší svoje malá muzea / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 17, č. 6 (8.1.2007), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Olbramovice - Vranov n/Dyjí - vojenství - opevnění - bunkry - 
řopíky - Klub vojenské historie - vojenská - muzea - budování 
 

115.  SMOLA, Vojtěch 
Jak esesák Solar zakládal družstva / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 55 (6.3.2007), s. 1, 4 Jižní Morava.  

dtto: 
JANOUŠEK, Artur. Esesman žádá miliony. Mladá fronta dnes. 5.3.2007, roč. 18, č. 54, 
s.1, 2, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - vojenství - jednotky SS - Solar,Waldemar - funkcionáři - vězni - 
finanční - odškodnění - požadavky 
 

116.  KRUTIŠ, Dalibor 
Pohraniční roty zejí prázdnotou : Budova v Podmolí neexistuje, v Šatově hrozí nebezpečí 
úrazu. Pouze v Jaroslavicích využívá pohraniční policie bývalou celnici / Dalibor Krutiš. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 118, s. 1, 3 (22.5.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - vojenství - pohraniční stráž - budovy - chátrání 
 

117.  MOŠTĚK, Martin 
Pevnůstkám začíná letní sezona : bunkry předválečného opevnění stále přitahují stovky 
návštěvníků. Správci připravují nové vybavení / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- (2.6.2007), ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 128, s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - vojenství - předválečná - opevnění - bunkry - řopíky - úpravy - 
vybavení - turisté - zájem 
 

118.  MOŠTĚK, Martin 
Dobrou sezonu měly letos i bunkry / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 210 (8.9.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - vojenství - pohraniční - opevnění - bunkry - pevnosti - muzea - 
návštěvnost 
 

119.  VÁLEK, Bohuslav 
Těžké opevnění na Jižní Moravě (III.sbor) / Bohuslav Válek. -- In: Hrušovanský zpravodaj. 
-- Roč. 29, č. 4 (2007), s. 11-13. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - vojenství - těžká - opevnění - dějiny - vzpomínky 
 
 
 

Církev:  
 
 

120.  ROK 
Rok diecéze - 230. výročí založení : osobnosti diecéze. -- In: Život farností Znojma. -- č. 5 
(2007), s. 8-10. 
Znojmo-oblast (Česko) - církev - diecéze - osobnosti - kněží - sestry - Hasmandová, Marie 
Vojtěcha - Hofbauer, Klement Maria, svatý, 1751-1820 
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121.  NOVÁK, Pavel Kryštof 
Deo gratis, otče Františku... / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -
- Roč. 17, č. 8 (20.2.2007), s. 5.  
Znojmo-oblast (Česko) - církev - osobnosti - kněží - Kvasnička, František - úmrtí 
 

122.  NOVÁK, Pavel Kryštof 
Život až po okraj naplněný láskou / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 
1802-1964 -- Roč. 2, č. 8 (23.2.2007), s. 5.  
Znojmo-oblast (Česko) - církev - osobnosti - kněží - Jandl, Josef - úmrtí 
 
 
 

Sociální  péče:  
 
 

123.  ČERNÁ, Anna 
Tři králové byli úspěšní : stovky koledníků vybraly rekordní sumu / Anna Černá. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 13, s. 1 (16.1.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - sbírky - 
Tříkrálová sbírka - výnosy 
 

124.  ČTK 
Plánují nový domov důchodců / čtk. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 25,     
s. 13 (30.1.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - senioři - domovy důchodců - vybavení - kapacita - 
nedostatky - výstavba 
 

125.  VSM 
Některé domovy důchodců zruší : kraj chce zavřít domovy v Božicích a Jevišovicích / vsm, 
čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 136 (12.6.2007), s. 2, 
Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Božice - Jevišovice - sociální péče - senioři - domovy důchodců - 
Domov důchodců Božice - Domov důchodců Jevišovice - kvalita - standardy - nesplnění - 
zrušení 
 

126.  MOŠTĚK, Martin 
Domy důchodců čeká útlum : v Jevišovicích a Božicích chystají milionové opravy a 
zmenšení kapacity / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 18, č. 133, (8.6.2007), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Jevišovice - Božice - sociální péče - domovy důchodců - opravy - 
kapacita – zmenšení 
 

127.  KRUTIŠ, Dalibor 
Děti z pasťáků často utíkají / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- Roč. 5, č. 41 
(12.10.2007), s. 1. -- ISSN 1802-0933 
Znojmo-oblast (Česko) – sociální péče - výchovné ústavy - mládež - chovanci - útěky 
 

128.  MOŠTĚK, Martin 
Důchodci: v noci bez pomoci : pomoci pečovatelek se nájemníci domů pro seniory dovolají 
jen přes den, obce nemají peníze na noční služby / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 280 (1.12.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - domy s pečovatelskou službou - pečovatelky - 
noční - služby - nedostatky 
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129.  ROCKOVÁ, Lucie 
Komunitní plánování sociálních služeb na Znojemsku / Lucie Rocková. -- In: Znojemské 
listy. -- Roč. 16, č. 23 (6.12.2007), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - komunitní plánování sociálních služeb - projekty 
– informace 
 
 
 

Zdravotnictví :  
 
 

130.  SMOLA, Daniel 
Chřipka vyprázdnila třídy : počty nemocných se blíží epidemii. Hrušovansko hlásí nárůst / 
Daniel Smola, Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
17, č. 31 (6.2.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - respirační onemocnění - chřipka - nárůst - 
opatření 
 

131.  ČERNÁ, Anna 
Lékaře nové auto nahradit nemůže : záchranka dostala nové vozy, lékaři ale chybí / Anna 
Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 33 (8.2.2007),  
s. 3.  
Znojmo - Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - praktičtí lékaři - nedostatek - záchranná 
služba - vozový park - doplnění 
 

132.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Na Znojemsku se rodí víc dětí / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 72 (26.3.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - porodnost - porody 
 

133.  ČERNÁ, Anna 
Nové auto lékaře nenahradí / Anna Černá. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 7 (16.2.2007), s. 2.  

dtto: 

JM. Záchranka dostala novou sanitku. Znojemský týden. 19.2.2007, roč. 7, č. 8, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - záchranná služba - sanitní - vozy - nákup 
 

134.  ČTK 
Hygienici budou na jižní Moravě kontrolovat i vinařské sklípky / čtk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 129 (4.6.2007), s. 7.  
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - hygiena - vinařské sklepy - sezonní 
- stánky - kontroly 
 

135.  JM 
Hygienici rozdávali blokové pokuty / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 28 (9.7.2007), s. 2.  
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - hygiena - pohostinství - rekreační - oblasti - 
kontroly – postihy 
 

136.  GROSSMANN, David 
Na Znojemsku chybí mladí praktici / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 218 (18.9.2007), s. 3.  
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Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - mladí - praktičtí lékaři - nedostatky - situace – 
řešení 
 

137.  GROSSMANN, David 
Protestovala většina praktiků / David Grossmann, ČTK. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 220 (20.9.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - praktičtí lékaři - stávky - protesty - zdravotní - 
pojišťovny - peníze - navýšení 
 

138.  GROSSMANN, David 
Na Znojemsku chybí mladí praktici / David Grossmann. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 38 (21.9.2007), s. 2.  

dtto: 
CHAF. Na Znojemsku chybí lékaři. Znojemský týden. 24.9.2007, roč. 7, č. 39, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - praktičtí lékaři - nedostatky - stávky - situace - 
řešení 
 

139.  MASK 
Další stávka lékařů / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 17 (28.9.2007), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - praktičtí lékaři - pojišťovny - stávky - 
nespokojenost 
 

140.  DUCHÁČKOVÁ, Pavla 
Pohotovostí má být jen tucet : kraj zruší nejméně tři služby první pomoci: ve Slavkově, 
Bučovicích a Moravském Krumlově / Pavla Ducháčková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 18, č. 266 (14.11.2007), s. 2. 
Jihomoravský kraj - Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - pohotovost - lékařská služba 
první pomoci - rušení - zachování - jednání 
 

141.  GROSSMANN, David 
Praktici nepřijímají nové pacienty : Znojemsko trápí nedostatek praktiků / David 
Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 274 
(24.11.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zdravotnictví - praktičtí lékaři - nedostatek - problémy 
 
 
 

Hospodářství :  
 
 

142.  KRUTIŠ, Dalibor 
Platy porostou jen mírně : chybí konkurenční prostředí zaměstnavatelů / Dalibor Krutiš. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 17, č. 4 (5.1.2007), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - zaměstnanost - zaměstnanci - kvalifikace - platy 
 

143.  DUCH 
Znojemsku chybí cesty do práce... / duch. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 8 (10.1.2007), s. 3, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - příčiny - Úřad práce 
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144.  DUCHÁČKOVÁ, Pavla 
Firmy v kraji shánějí dělníky : nezaměstnanost v kraji klesá / Pavla Ducháčková, Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 8 (10.1.2007), s. 3, 
Jižní Morava. 
jižní Morava - hospodářství - nezaměstnanost - Znojmo-oblast (Česko) - regiony - situace 
– srovnání 
 

145.  MM 
Nezaměstnaných zvolna přibývá / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 17, č. 8 
(10.1.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - 2006 - 
Úřad práce 
 

146.  PUDILOVÁ, Markéta 
Na jihu Moravy přibylo lidí bez práce : v Brně však křivka lednové nezaměstnanosti 
překvapivě klesla / Markéta Pudilová. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 34, s. 
12 (9.2.2007).  
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - prosinec 2006-
leden 2007 
 

147.  MM 
Nezaměstnaných na Znojemsku přibylo / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 34 (9.2.2007), s. 3.  

dtto: 

eis. Nezaměstnanost vrcholí. Znojemsko. 13.2.2007, roč. 17, č. 7, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nezaměstnaní - leden - 2007 - 
Úřad práce - situace 
 

148.  MOŠTĚK, Martin 
Obce zaměstnávají méně lidí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 47 (24.2.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - zaměstnanost - Úřad práce - veřejně prospěšné 
práce 
 

149.  EIS 
Bude mít Vranovsko opět nejvyšší nezaměstnanost? / eis. -- In: Znojemsko Víkend. -- 
ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 3 (19.1.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - hospodářství - nezaměstnanost 
 

150.  MOŠTĚK, Martin 
Lidí bez práce je nejmíň za pět let : bez práce je jedenáct procent lidí. Léto může přinést 
další pokles / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 134 (9.6.2007), s. 1. 

dtto: 
GRD. Znojemsku ubylo nezaměstnaných. Rovnost - Znojemský deník. 12.7.2007, roč. 18. 
č. 160, s. 3. 
GRD. Na Znojemsku ubylo pět set nezaměstnaných. Znojemské noviny. 13.7.2007, roč. 5, 
č. 28, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - pokles - volná místa - vytváření 
- sezonní práce 
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151.  JIP 
Nezaměstnanost na Znojemsku / jip. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 30 (23.7.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - pokles - míra nezaměstnanosti 
- 2007 
 

152.  TREK 
Chybějí vzdělaní zedníci i konkurence zaměstnavatelů / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, 
č. 36 (4.9.2007), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - stavebnictví - zaměstnanost - pracovní síly – 
nedostatky 
 

153.  JM 
Na Znojemsku chybí řidiči, kuchaři či montážní dělníci / jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- Roč. 7, č. 40 (1.10.2007), s. 1. -- ISSN 1213-5585 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - zaměstnanost - nezaměstnaní - pracovní místa - 
Úřad práce 
 

154.  GRD 
Nezaměstnanost už devět měsíců klesá / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 235 (5.10.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - 2007 – pokles 
 

155.  MOŠTĚK, Martin 
Firmám chybí mladí řemeslníci / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 237 (11.10.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - zaměstnanost - řemeslné - učební - obory - trh 
práce - zájem - nedostatek 
 

156.  EIS 
Rekordně nízká nezaměstnanost / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 42 (16.10.2007),   
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - zaměstnanost - nezaměstnaní - úbytek 
 

157.  MOŠTĚK, Martin 
Lidé častěji dojíždějí za prací : na poklesu nezaměstnanosti na Znojemsku a Krumlovsku 
se víc podílí i větší ochota lidí dojíždět za prací / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 248 (24.10.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - pokles - důvody 
 

158.  GRD 
Tři firmy mají cenu spotřebitelů / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18,  č. 250 (26.10.2007), s. 3. 

dtto: 
DUŠKOVÁ, Markéta. Agentura Albergo Agency, řeznictví Intramo a Pomona Těšetice 
oceněny. Znojemsko. 30.10.2007, roč. 17, č. 44, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - firmy - Pomona Těšetice a. s. - Albergo Agency - 
Intramo Znojmo - spotřebitelé - Sdružení českých spotřebitelů - ocenění 
 

159.  SOL 
Když to někde jde a jinde ne : problém za humny / sol. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 18, č. 266 (14.11.2007), s. 3. 
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jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - podnikání - firmy - aktivity - 
překážky - problémy - kontroverzní - stavby - příklady 
 

160.  JM 
Nezaměstnanost klesla, ale je stále vysoká / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 47 (19.11.2007), s. 4.  
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - snížení 
 

161.  SMETANA, Jiří  
Průměrný plat v kraji: 19 241 : průměrný zaměstnanec si za rok polepšil o šestnáct set, 
statistiku ale zkresluje Brno s nadprůměrnými platy / Jiří Smetana. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 277 (28.11.2007), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Jihomoravský kraj - Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - platy - průměry 
 

162.  GRD 
Nezaměstnanost na Znojemsku mírně stoupla / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 288 (11.12.2007), s. 3. 

dtto: 

GRD. Nezaměstnanost na Znojemsku stoupla. Znojemské noviny. 14.12.2007, roč. 5,      
č. 50, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - listopad 2007 - zvýšení - Úřad 
práce 
 

163.  JAK 
Nezaměstnaných ubylo / jak. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 22 (7.12.2007), s. 6. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - snížení 
 

164.  EIS 
Nezaměstnanost překročila deset procent / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 51/52 
(18.12.2007), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst 
 
 
 

Služby:  
 
 

165.  ZÁLEŠÁKOVÁ, Petra 
Požáry 2006: osmnáct mrtvých : podle hasičů tragických případů na jihu Moravy ubývá. 
Díky prevenci i přístupu lidí / Petra Zálešáková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 14, s. 2 (17.1.2007).  

dtto: 
SKÁLOVÁ, Veronika. Požárů ubývá, mrtvých ne. Mladá fronta dnes, 17.1.2007, roč. 18,  
č. 25, s. 3, Jižní Morava, 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - služby - hasiči - požáry - 2006 - škody - vyčíslení 
- příčiny 
 

166.  STŘECHA, František 
Ohnivá noc: dva požáry během několika hodin / František Střecha. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 2 (8.1.2007), s. 1.  

dtto: 
MACOUN, Eman. Šlo ve Slupi o úmyslné žhářství, či nedbalost? Znojemsko. 9.1.2007, 
roč. 17, č. 2, s. 1. 
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MACOUN? Emna. Dům v Křídlůvkách lehl popelem. Znojemsko. 9.1.2007, roč. 17, č. 2,   
s. 1, 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - hasiči - dobrovolní hasiči - požáry 
 

167.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Hasiči zneškodňují první včelí roje / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 101 (30.4.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - služby - hasiči - likvidace - včelí - roje 
 

168.  ČERNÝ 
Černý pátek: Dva požáry. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 7, č. 11 (12.3.2007), s. 1,2.  
Znojmo-oblast (Česko) - Nový Šaldorf-Sedlešovice - služby - hasiči - požáry 
 

169.  MOŠTĚK, Martin 
Internet mají i malé knihovny / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 11 (16.3.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - Hodonice - služby - internet - zpřístupnění - zavádění 
 

170.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Tři koupaliště letos neotevřou : koupaliště v Prosiměřicích, Těšeticích a v Miroslavi letos 
zůstanou zavřená / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 120, s. 1 (24.5.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - Prosiměřice - Těšetice - Miroslav - služby - koupaliště - uzavření 
- technické - požadavky - nedodržení 
 

171.  JM 
Na Znojemsku se otevře sedm koupališť / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 22, s. 1, 3 (28.5.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - služby - koupaliště - otevření - hygienické - předpisy - 
dodržování - kontroly 
 

172.  GRD 
Hasiči likvidují požáry trávy / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 168 (21.7.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - služby - hasiči - dobrovolní hasiči - sucha - požáry 
 

173.  BE 
Riziko požárů hrozí všude / be, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 30 (23.7.2007), s. 2.  
Znojmo-oblast (Česko) - služby - hasiči - dobrovolní hasiči - požáry 
 

174.  MOŠTĚK, Martin 
Inspektoři našli chyby u každého : ze sedmnácti kontrol v rekreačních oblastech vyšla    
bez závady jediná restaurace / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 174 (28.7.2007), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - rekreační - oblasti - služby - restaurace - stánky - kontroly - 
závady - Česká obchodní inspekce 
 

175.  MOŠTĚK, Martin 
Důchodci: v noci bez pomoci : pomoci pečovatelek se nájemníci domů pro seniory dovolají 
jen přes den, obce nemají peníze na noční služby / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 280 (1.12.2007), s. 1.  
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Znojmo-oblast (Česko) - sociální péče - domy s pečovatelskou službou - pečovatelky - 
noční - služby - nedostatky 
 
 
 

Vodní hospodářství :  
 
 

176.  SMOLA, Vojtěch 
Starostové brání řekám v útoku : hlubší koryta, ovladatelný splav, tak lze čelit povodním / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 23, s. 1, Jižní 
Morava (27.1.2007).  
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - řeky - Dyje - povodně - 
protipovodňová - opatření - Povodí Moravy - doporučení 
 

177.  SMOLA, Vojtěch 
Proti vodě potřebují miliony korun : rok po jarních záplavách v kraji / Vojtěch Smola. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 67 (20.3.2007), s. 3.  
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - povodně - protipovodňová - 
opatření - zpoždění - občané - obavy - petice 
 

178.  MEM 
Ve Strachoticích a Slupi se dočkali kanalizace / mem. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-
169X -- Roč. 17, č. 3 (16.1.2007), s. 9.  
Znojmo-oblast (Česko) - Strachotice - Slup - vodní hospodářství - kanalizace 
 

179.  EIS 
Kanalizaci mají dvě třetiny obyvatel Znojemska / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 29 
(17.7.2007), s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - odpadní vody – historie 
 

180.  TROJAN, Jan 
Moravské přehrady přilepšují řekám / Jan Trojan. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 17, č. 183 (8.8.2007), s. 10. 
Morava - Znojmo-oblast (Česko) - Vranovská přehrada - vodní hospodářství - počasí - 
sucho - řeky - Dyje - průtok 
 

181.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Znojmu stále chybí zábrany : lidé v záplavových obcích Znojemska stále čekají na 
protipovodňové zábrany / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 188 (14.8.2007), s. 1, 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - povodně - protipovodňová - opatření - hráze 
- zábrany - projekty - ministerstvo zemědělství – schvalování 
 

182.  NA 
Na Znojemsku vyroste čistírna odpadních vod. -- In: Profit. -- ISSN 1212-3498 -- Roč. 18 
(17.9.2007), č. 38,  s. 68.  
Znojmo-oblast (Česko) - Hrušovany n/Jev. - vodní hospodářství - čistírna odpadních vod 
– výstavba 
 

183.  GRD 
Nová loď pomůže s údržbou Vranovské přehrady / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 247 (23.10.2007), s. 1, 3. 
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Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - vodní hospodářství - údržba - 
pracovní - lodě - spuštění - Povodí Moravy - Lodní doprava Vranov s. r. o. 
 

184.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 45 (6.11.2007),  
s. 11. 
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - přehrady - Znojemská přehrada - výstavba 
- historie 
 

185.  JM 
Vyhláška vystrašila zahrádkáře / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 46 (12.11.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - vodní hospodářství - podzemní - povrchové - vody - odběr - 
vyhlášky 
 
 
 

Doprava:  
 
 

186.  SMO 
Silničáři šetří / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 12 
(15.1.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - zimní údržba - úspory 
 

187.  SMO 
Havárií ubývá / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17,     
č. 15, s. 3 (18.1.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - havárie - úbytek - 2004-2006 - srovnání 
 

188.  TROJAN, Jan 
Včas ohlášené sněžení region zaskočilo : celý Jihomoravský kraj se včera vzpamatovával   
z bohaté bílé nadílky. Teplota se naštěstí vyšplhala k nule / Jan Trojan. -- In: Právo. -- 
ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 21, s. 12 (25.1.2007).  
Jihomoravský kraj - Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - sněhová kalamita - 
silnice - údržba - sníh - úklid - posyp - problémy 
 

189.  MOŠTĚK, Martin 
S obchvatem začnou na jaře: Dobšice na Znojemsku na průtah čekají / Martin Moštěk. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 23, s. 1 (27.1.2007).  

dtto: 
xa. Stavba obchvatu je už realitou. Znojemské listy. 15.2.2007, roč. 16, č. 3, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - obchvaty - opravy - Ředitelství silnic a dálnic 
- záměry - 2007 
 

190.  MOŠTĚK, Martin 
Silnice smrti požírá životy řidičů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 55 (6.3.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - silnice - nehodovost – nehody 
 

191.  MOŠTĚK, Martin 
Na opravy nejsou peníze : zástupci kraje shání další miliony / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 58, s. 1 (9.3.2007).  
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Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - opravy - finance - nedostatek 
 

192.  MIV 
Stavba obchvatu začne v červenci / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 62 
(14.3.2007), s. 10.  
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - obchvaty - výstavba - zahájení 
 

193.  VOJTEK, Milan 
Znojemsko důrazně volá po velké opravě komunikací / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 
1211-219 -- Roč. 18, č. 72 (26.3.2007), s. 15.  
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - silnice - opravy - nutnost - rekonstrukce 
 

194.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Nehod se zvěří přibývá : kromě srážek zvěře s auty trápí myslivce i toulaví psi / Darina 
Rubešová, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, 
č. 82 (6.4.2007),   s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - zvěř - migrace - ohrožení - řidiči - nehody - 
opatrnost 
 

195.  MOŠTĚK, Martin 
Vranovsko stále tíží rozbité silnice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 87 (13.4.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - doprava - silnice - poškození 
 

196.  MEM 
Na Znojemsku pouze jeden most v havarijním stavu / mem. -- In: Znojemsko Víkend. -- 
ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 9 (2.3.2007), s. 2.  
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - komunikace - údržba - opravy - mosty 
 

197.  TREK 
Vranovská přehrada: Valentýna je na vodě / trek, maky. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-
169X -- Roč. 17,     č. 21 (22.5.2007), s. 5.  
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovská přehrada - lodní - doprava - lodě - Valentýna - 
Viktorie - pravidelné - linky - vyhlídkové plavby - zajištění 
 

198.  VSM 
Na Vranov právě míří největší výletní loď / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 126, (21.5.2007), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 
VOJTEK, Milan. Vranovskou přehradu brázdí nová loď. Právo. 1.6.2007, roč. 17. č. 127, 
s. 10. 
RUBEŠOVÁ, Darina. Viktorie se dostala na vodu. Rovnost-Znojemský deník, 1.6.2007, 
roč. 189, č. 127, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovská přehrada - lodní - doprava - lodě - Viktorie - 
stěhování - Lodní doprava Vranov s. r. o. 
 

199.  JP 
Kde je silnice smrti? Kolem Lechovic / jp, jsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 18, č. 154 (3.7.2007), s. 1, 2. 
Česká republika - Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - silnice - nebezpečné - 
úseky - silnice smrti - přehledy 
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200.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Mladí řidiči před jízdou víc pijí / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 160 (12.7.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - nehody - přestupky - alkoholy 
 

201.  CHODĚROVÁ, Monika 
Na Vranově bude třetí velká loď : přestože je letošní sezona teprve v polovině, hlavní 
turistická místa regionu chystají nové atrakce už na tu příští / Monika Choděrová, David 
Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 180 
(4.8.2007), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - lodní - doprava - rozšíření - 
Lodní doprava Vranov s. r. o. - lodě - stavba 
 

202.  EISENBRUK, Jiří  
O Břežanskou dopravní společnost soupeří jiní dva dopravci / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 17, č. 32 (7.8.2007), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - autobusová - Břežanská dopravní společnost - 
dopravci - zájemci - Znojemská dopravní spol. Psota - Bítešská dopravní společnost 
 

203.  JM 
Znojemští řidiči jsou druzí nejhorší v kraji / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 34 (20.8.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - řidiči - nehody - přestupky 
 

204.  MOŠTĚK, Martin 
Začala oprava tahu na Hevlín / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 197 (24.8.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - opravy - rekonstrukce - průtahy 
 

205.  DUCHÁČKOVÁ, Pavla 
Džungle na silnici trvá : jak jezdí řidiči na nebezpečných úsecích silnic? Bezohledně a 
porušují předpisy / Pavla Ducháčková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 18, č. 205 (3.9.2007), s. 1, 2. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - řidiči - bezohlednost - 
předpisy - nedodržování 
 

206.  GRD 
Silnici Přímětice-Suchohrdly čeká oprava / grd, čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 229 (2.10.2007), s. 3. 

dtto:  
GROSSMANN, David. Silnice mezi Příměticemi a Suchohrdly čeká oprava. Znojemské 
noviny. 5.10.2007, roč. 5, č. 40, s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - doprava - silnice - opravy - financování 
 

207.  SMOLA, Vojtěch 
Řidičáky jedou za řidiči / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 18, č. 242 (17.10.2007), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 
GROSSMANN, David. Na Znojemsku vrcholí turné dopravního odboru. Rovnost-Znojemský 
deník. 13.11.2007. roč. 18. č. 265, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - řidičské průkazy - výměna - Městský úřad Znojmo - 
odbor dopravy - venkov – výjezdy 
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208.  KOS, Jan 
Do Podyjí pěšky nebo na kole? / Jan Kos. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj 
Národního parku Podyjí. -- Roč. 8, č. 3 (2007), s. 6-7. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí - Národní park Podyjí - doprava - způsoby - průzkumy - 
vyhodnocení - statistiky 
 

209.  MOŠTĚK, Martin 
Silničáři zahájí před zimou opravy : mírné počasí a příspěvek krajské správy využijí 
znojemští silničáři k zahájení rekonstrukcí průtahů Banticemi a Plenkovicemi / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 259 
(6.11.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - komunikace - silnice - údržba - opravy - územní 
rozhodnutí - financování 
 

210.  GRD 
Lodě převezly dvojnásobek turistů / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 262 (9.11.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - lodní - doprava - cestující - 
nárůst - Lodní doprava Vranov s. r. o. 
 

211.  KRUTIŠ, Dalibor 
Autobusy i vlaky podraží : s platností nových jízdních řádů na Znojemsku vzrostou ceny 
jízdného. Za měsíční jízdenky na železnici lidé zaplatí až o stovky korun více / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 269 
(19.11.2007), s. 1, 2.  
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - autobusová - vlaková - jízdné - ceny - zvýšení 
 

212.  MOŠTĚK, Martin 
Silničáři změní křižovatky : u Kuchařovic a Mackovic budou místo rizikových křižovatek 
kruhové objezdy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 270 (20.11.2007), s. 1, 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - bezpečnost - kruhové objezdy - budování 
 

213.  GROSSMANN, David 
Vyměnit řidičák lze i v sobotu : řidičský průkaz si na Znojemsku musí vyměnit ještě téměř 
pět tisíc lidí / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 286 (8.12.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - doprava - řidičské průkazy - výměna - Městský úřad Znojmo - 
odbor dopravy - pokuty 
 

214.  GROSSMANN, David 
Silnice 2007: více mrtvých a alkoholu : na znojemských silnicích přibylo v letošním roce 
tragických nehod / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 300 (28.12.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - silniční - doprava - nehody - shrnutí - průzkumy - 2007 
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Bydlení :  
 
 

215.  ZÁLEŠÁKOVÁ, Petra 
Žádné výpary, raději čistý vzduch : obyvatelé velkoměst se stěhují za přírodou, ale důležitá 
je i nižší cena bydlení / Petra Zálešáková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 17, č. 11, s. 2 (13.1.2007).  
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - bydlení - venkov - výhody - trendy 
 

216.  ČTK 
Nejlevnější domy má Znojemsko / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 --  
Roč. 18, č. 16, s. 2, Jižní Morava (19.1.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - bydlení - nemovitosti - ceny - nabídka - poptávka - regiony - 
atraktivita 
 
 
 

Rozvoj :  
 
 

217.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Vranov bude mít nové veřejné osvětlení : jihomoravští zastupitelé schválili obcím dotace   
na obnovu veřejného osvětlení. To je mnohdy v dezolátním stavu / Darina Rubešová. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 19 (11.5.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - rozvoj - veřejné osvětlení - rekonstrukce - modernizace - dotace 
 
 
 

Stavebnictví :  
 
 

218.  DUCHÁČKOVÁ, Pavla 
Začal rok velkých dopravních staveb : investice naplánované na rok 2007: obchvat Znojma, 
Lechovic, ražba tunelů a dokončení velké křižovatky v Brně / Pavla Ducháčková, Helena 
Vaculová, Kristýna Chmelíková. -- In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 18, č. 1 (2.1.2007), s. 1, 
3, Jižní Morava. 
jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - stavebnictví - investiční - výstavba - plány – 2007 
 

219.  ČERNÁ, Anna 
Parcely jsou i za korunu : stavebníci se do malých obcí nehrnou. V okolí chybí práce / 
Anna Černá, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
17, č. 34 (9.2.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - stavebnictví - stavební - pozemky - ceny - rozdíly - prostředí - 
atraktivita - pracovní příležitosti 
 

220.  MOŠTĚK, Martin 
Obce lákají nové lidi na parcely : kolem Znojma vyrůstají desítky nových rodinných domků. 
Obce získávají nové obyvatele / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18 (4.9.2007), č. 207, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Mašovice - Suchohrdly u Znojma - Hodonice - Hluboké Mašůvky 
- stavebnictví - byty - rodinné domy - výstavba - plány 
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Průmysl :  
 
 

221.  ČTK 
V kraji se chystá deset větrných elektráren : nejdále jsou zatím s přípravou projektů           
v Násedlovicích, Nenkovicích a v Mackovicích / čtk. -- In: Právo. -- Roč. 17, č. 4 
(5.1.2007), s. 14. 
Jihomoravský kraj - Znojmo-oblast (Česko) - Mackovice (Znojmo, Česko) - průmysl - 
energetika - větrné elektrárny - projekty 
 

222.  EISENBRUK, Jiří  
Ledové víno z domácích zdrojů bude letos opravdu vzácností / Jiří Eisenbruk. -- In: Právo. 
-- Roč. 17,  č. 6 (8.1.2007), s. 14. 

dtto: 
jm. Hrozny na ledové víno sklidili za vteřinu dvanáct. Znojemský týden. 5.2.2007, roč. 7, 
č. 6, s. 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - Znovín Znojmo, a. s. - Vinné sklepy 
Lechovice - Vinařství rodiny Špalkovy - ledové víno - výroba - podmínky - počasí - 
nepřízeň 
 

223.  ZÁLEŠÁKOVÁ, Petra 
Letošní víno je extrémně sladké : vinaři se těší z kvality, trápí je však malé množství a teplá 
zima / Petra Zálešáková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, 
č. 8 (10.1.2007), s. 2. 
jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - víno - kvalita - počasí - vlivy 
 

224.  KRUTIŠ, Dalibor 
Vyrostou další větrné elektrárny : kraj má na stole desítky projektů. Největší park bude     
v Mackovicích / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 17, č. 13 (16.1.2007), s. 3.  

dtto: 
MASK. Porostou větrné elektrárny jako houby po dešti? Zrcadlo. 29.6.2007, roč. 6, č. 13., 
s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - projekty - Břežany - 
Mackovice (Znojmo, Česko) 
 

225.  VHA 
Kraj řeší, zda Znojemsko získá největší větrný park / vha. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 19, s. 1, Jižní Morava (23.1.2007).  
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - větrné 
parky - výstavba - lokality - rozhodování 
 

226.  VACULOVÁ, Helena 
Stožáry u Břežan měly být vyšší : větrné elektrárny na jižní Moravě a v okolí / Helena 
Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 19 (23.1.2007), s. 3, 
Jižní Morava.  

dtto: 
KRUTIŠ, Dalibor. Jediné větrníky jsou v Břežanech. Znojemské noviny. 19.1.2007, roč. 5, 
č. 3, s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - větrné 
parky - výstavba - typy - výkony - Břežany 
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227.  ČEPIČKA, Jaromír 
Na Znojemsku ustanovili nové vinařské sdružení / Jaromír Čepička. -- In: Vinařský obzor. 
ISSN 1212-7884 – Roč. 100, č. 3, (03.2007), s. 130. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - občanské sdružení - Znojemské vinařství,  
o. s. - ustanovení - členové - poslání - činnost 
 

228.  ČERNÁ, Anna 
Majitelé platí za zákazníky / Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 17, č. 40 (16.2.2007), s. 1.  

dtto: 
ČERNÁ, Anna. Pálenice se ještě dlouho nezastaví. Znojemské noviny. 9.2.2007, roč. 5,    
č. 6, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - služby - palírny - pálenice - zákony 
 

229.  VACULOVÁ, Helena 
Kdo pase po bruselské ochraně? Hlavně pivo / Helena Vaculová. -- In: Mladá fronta dnes. 
-- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 62 (14.3.2007), s. 1, Jižní Morava.  
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - ochranné známky - Evropská 
unie 
 

230.  SVOBODOVA, Ivana 
Lidé se "větrníků" bojí / Ivana Svobodova. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 95 (23.4.2007), s. 1, Jižní Morava.  
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny 
 

231.  STŘECHA, František 
Generální ředitel Pegasu Miloš Bogdan: Nechtěli jsme jen následovat západ / František 
Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- 
Roč. 7, č. 3 (15.1.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - firmy - Pegas Nonwovens s.r.o. - netkané - textilie - 
rozhovory - Bogdan, Miloš 
 

232.  MOŠTĚK, Martin 
Vinaři chtějí vlastní značku : valná hromada potvrdila dosavadní snahu o získání značky 
VOC. Svaz vinařů tvrdí, že chce pomoci / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 130, s. 1 (5.6.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - vinaři - sdružení - VOC Morava - VOC 
Znojmo - zakládání - Svaz vinařů ČR - jednání 
 

233.  SMOLA, Vojtěch 
Lidé už větrníky chtějí / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 18, č. 138 (14.6.2007), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Višňové - Horní Dunajovice - průmysl - energetika - větrné 
elektrárny - větrné parky - budování - občané - rozhodování 
 

234.  ČTK 
Na jihu vyrostou největší sluneční elektrárny v zemi / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 158 (10.7.2007), s. B1.  
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energetika - sluneční energie - sluneční - elektrárny - 
výstavba 
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235.  DOMS 
Větrné elektrárny? Ano i ne / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 28 (9.7.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - větrné parky - 
výstavba 
 

236.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Slunce láká firmy na Znojemsko / Darina Rubešová, Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 161 (13.7.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energetika - sluneční energie - sluneční - elektrárny - 
výstavby 
 

237.  SOL 
Moravu čeká vinětová revoluce : revoluce etiket / sol. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 18, č. 181 (6.8.2007), s. 3, Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - víno - značení - originální 
certifikace - etikety - viněty - změny - VOC Znojmo - VOC Morava 
 

238.  JM 
Dali zelenou energii větru a slunce / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 36 (3.9.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energie - sluneční - větrné - elektrárny – výstavba 
 

239.  JM 
Podnikání naráží na silnice / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 39 (24.9.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - průmyslové zóny - pozemky - projekty - finance - 
získání 
 

240.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Sluneční elektrárna roste / Darina Rubešová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 5, č. 39 (27.9.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - Jaroslavice - průmysl - energetika - alternativní zdroje - 
obnovitelné - zdroje - solární elektrárny - dokončení 
 

241.  ČTK 
Na Znojemsku solární elektrárny / ČTK. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 249 
(25.10.2007), s. 13.  
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - energie - solární elektrárny - projekty - přípravy - 
Energy 21 
 

242.  KAŠŠAI, Michal 
Vinařský fond vydává na propagaci vína miliony korun / Michal Kaššai. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 250 (26.10.2007), s. 8. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - vinohradnictví - víno - propagace - 
financování - Vinařský fond ČR- žádosti - vyřizování 
 

243.  EIS 
Podesáté do sklepů za vínem / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 46 (13.11.2007), s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - podniky - Znovín a. s. - akce - Putování za 
vínem - víno - ochutnávky - 10. ročník 
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244.  SMOLA, Daniel 
Nejen Svatomartinské, ale i Veselé / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 270 (20.11.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - mladá vína - obliba - nárůst - výroba - 
Vinařství Hort Dobšice - Vinařství Waldberg Vrbovec - Vinařství Lahofer Dobšice - Znovín 
a. s. 
 

245.  SMOLA, Daniel 
Nejen Svatomartinské, ale i Veselé je mladé : ve stínu Svatomartinských zůstávají další 
mladá vína uváděná na trh / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 5, č. 47 (23.11.2007), s. 4.  
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - mladá vína - Svatomartinské víno - Vinné 
sklepy Lechovice - Znovín a. s. - Vinařství Waldberg Vrbovec 
 

246.  EIS 
Svatomartinské víno šlo na odbyt dobře / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 51/52 
(18.12.2007), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - vinařství - mladé víno - Svatomartinské víno - Znovín 
a. s. - Vinařský fond ČR 
 

247.  OSVAAG, Milan K. 
ČEZ postaví u Znojma 16 větrných elektráren / Milan K. Osvaag. -- In: Hospodářské 
noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 52, č. 30 (12.2.2008), s. 16 
Znojmo-oblast (Česko) - průmysl - alternativní - energetika - větrné elektrárny - výstavba 
- ČEZ Obnovitelné zdroje 
 
 
 

Zemědělstv í :  
 
 

248.  ČERNÁ, Anna 
Ovocnáři se obávají nastávajících mrazů : teplá zima přinesla do ovocných sadů i sucho / 
Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 19 
(23.1.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - ovocnářství - počasí - úroda - ohrožení - Ökoplant 
international - Eko Hnízdo - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oblekovice 
 

249.  SMOLA, Daniel 
Zemědělci ruší chovy / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 17, č. 35 (10.2.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - chovatelství - rušení - chovy - skot 
 

250.  HLADÍK, Jaroslav 
Hrádek Lampelberg  je symbolem společnosti EKO Hnízdo / Jaroslav Hladík. -- In: 
Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884 -- Roč. 100, č. 3 (.3.2007), s. 104-105.  
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - vinohrady - Ječmeniště - 
Lampelberk - historie - Eko Hnízdo, s.r.o. - réva vinná - odrůdy - pěstování - přívlastková 
vína - specializace - ocenění 
 

251.  ČERNÁ, Anna 
Sucho škodí vínu i obilí / Anna Černá. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
5, č. 1 (5.1.2007), s. 1.  
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Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vlivy - počasí - sucho 
 

252.  SMO 
Vloni ubylo vinařů i vinic, ale jen na papíře / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 74 (28.3.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - vinohradnictví - vinice - vinaři - 
registrace 
 

253.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Půdu skupují cizinci : rolníci považují prodej polí za zradu / Darina Rubešová, David 
Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 75, s. 1 
(29.3.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - příhraničí - zemědělství - půda - restituované - pozemky - prodej 
- cizinci - skupování 
 

254.  JM 
Slámové víno už se lisuje / jm, toj. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 9 (26.2.2007), s. 5.  

dtto: 
EISENBRUCK, Jiří. Lechovicím uzrálo neuvěřitelné víno. Znojemsko. 27.2.2007, roč. 17, 
č. 9, s. 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - slámové víno - lisování - Vinné 
sklepy Lechovice 
 

255.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Rekordní sucho ovlivní úrodu : usychají plody meruněk i broskví / Darina Rubešová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 142 (19.6.2007), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - ovocnářství - sucho - ovoce - usychání - úroda - 
počasí - vlivy 
 

256.  SMOLA, Daniel 
Úroda meruněk je malá : na Znojemsku začali zemědělci sklízet úrodu meruněk. Počet 
jejich pěstitelů se však stále zmenšuje / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 150, (28.6.2007), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - ovocnářství - meruňky - úroda - pěstitelé - úbytek 
 

257.  EISENBRUK, Jiří  
Letošní sklizeň o třetinu nižší / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- 
Roč. 17, č. 22 (29.5.2007), s. 1,2.  
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - rostlinná výroba - sucha - neúroda 
 

258.  VHA 
Obilí už kosí kombajny, pěstitelé ale radost nemají / vha. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 158 (10.7.2007), s. B1, B2.  

dtto: 
JM; DOMS. Místo žní zemědělci zaorávají. Znojemský týden. 25.6.2007, roč. 7, č. 26, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - rostlinná - výroba - sucha - neúroda 
 

259.  JM 
Vyšel průvodce sklepními uličkami / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 29 (16.7.2007), s. 5.  
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - průvodce - publikace 
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260.  VHA 
Horko urychlilo pálení / vha. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18,      
č. 173 (27.7.2007), s. B1, B2.  
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - ovocnářství - pálení - slivovice - 
meruňkovice 
 

261.  EIS 
Obilí je pod střechou, ale s pětinovým propadem / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 31 
(31.7.2007), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - rostlinná výroba - obilí - sklizně - kvalita – propady 
 

262.  SMO 
Hrozny spaluje slunce / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
18, č. 177 (1.8.2007), s. 3.  

dtto: 
SMO. Hrozny spaluje slunce, úroda ale přitom vypadá dobře. Rovnost-Znojemský deník. 
2.8.2007, roč. 18, č. 178, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - hrozny - poškození - sucha 
 

263.  MCH 
Vývoj bobulí sucho zastavilo, říká vinař / mch, šup. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN1802-0933 -- Roč. 18, č. 182 (7.8.2007), s. 2.  
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - sucha - úroda – snižování 
 

264.  JM 
Hroznům na Znojemsku hrozí sucho a špačci / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 32 (7.8.2007), s. 3.  

dtto: 
EIS. Špačci naplno vytáhli proti vinohradníkům. Znojemsko. 21.8.2007, roč. 17, č. 34,     
s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - sucha - špačci - úroda - ničení 
 

265.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Farmáři pláčou nad sklizní / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 183 (8.8.2007), s. 1. 

dtto: 
RUBEŠOVÁ, Darina. Farmáři pláčou nad sklizní. Znojemské noviny. 10.8.2007, roč. 
5, č. 32, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - obilí - sklizeň - ztráty - vlivy 
 

266.  JM 
Burčák si pospíšil o tři týdny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 33 (13.8.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - víno - sklizně - burčák 
 

267.  EISENBRUK, Jiří  
Ačkoliv vinobraní začalo, réva ještě potřebuje vláhu / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 17, č. 34 (21.8.2007), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - vedra - sucha - sklizeň - urychlení 
 

268.  ČTK 
Rolníci chtějí peníze za neúrodu / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 18, č. 206 (4.9.2007), s. 3.  
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Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - sucha - neúroda - příspěvky - žádosti 
 

269.  JAKÉ 
Jaké víno roste na Moravě. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 208 (6.9.2007), 
s. 4, Café.  
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - pěstitelství - vína - 
odrůdy 
 

270.  VSM 
Přišla vláha, vinaři odkládají sběr hroznů / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 210 (8.9.2007), s. 5, Jižní Morava.  
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - hrozny - sběr - 
zlepšení - kvality - deště 
 

271.  ČERNOHORSKÁ, Hana 
Začíná vinobraní, fenomén podzimu : vinaři na jižní Moravě začínají sklízet úrodu. Hroznů 
je hodně a jsou bohaté na cukry / Hana Černohorská. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 214 (13.9.2007), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - réva vinná - sklizeň 
- vinobraní - hrozny - kvalita 
 

272.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Po sklizni hroznů na burčák dnes začíná pravé vinobraní / Jitka Mitysková. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 38 
(17.9.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinařství - hrozny - sběry – sklizně 
 

273.  SMOLA, Daniel 
Zvětšování ploch vinic: za pár let : Na osmnácti a půl tisíci hektarech skončila po nařízení 
Evropské unie velikost ploch vinic v Česku. Omezení rozšiřování výměry vinohradů by ale 
již brzy mělo padnout / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
5, č. 40 (5.10.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - Evropská unie - vinice - zvětšování 
- omezení - zrušení 
 

274.  SMOLA, Vojtěch 
Zemědělci: "Tak tady my končíme!" : Agrodružstvo Jevišovice oznámilo, že ruší své aktivity 
v Česku. Vadí mu přístup státu a občanských sdružení / Vojtěch Smola. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 266 (14.11.2007), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - podniky - Agrodružstvo Jevišovice - podnikání - 
aktivity - Česká republika – ukončení 
 

275.  ČEPIČKA, Jaromír 
Největší vinařské obce Znojemska – Znojmo / Jaromír Čepička.- In. Vinařský obzor.- ISSN 
1212-7884. – Roč. 101, č. 11(2008), s. 535-536. 
Znojemsko – Znojmo(Česko) - zemědělství – vinohradnictví – vinařství – vinařské obce– 
historie - současnost 
 

276.  EISENBRUK, Jiří  
Hrozny pro ledové víno sklízely kvíčaly / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 48 
(27.11.2007), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - víno - ledové víno - sklizeň 
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277.  MOŠTĚK, Martin 
Agrodružstvo končí s rozvojem v Česku : největší agrodružstvo na Znojemsku se už nechce 
v Česku rozvíjet. Míří za hranice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 285 (7.12.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - byrokracie - podniky - Agrodružstvo Jevišovice - 
rozvojové - aktivity - přesun - Evropa 
 

278.  ČEPIČKA, Jaromír 
Historie a současnost vinohradnictví a vinařství u nás / Jaromír Čepička. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 51/52 
(17.12.2007), s. 13, Vánoční týden.  
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - historie 
 
 
 

Kultura -  s lavnost i  
 
 

279.  ČERNÁ, Anna 
Plesy už lidi moc netáhnou : organizátorů společenských akcí je stále méně. Tanečníci 
nechodí / Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 17, č. 5 (6.1.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - plesy - nezájem 
 

280.  ČERNÁ, Anna 
Plesová sezona začala / Anna Černá. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
5, č. 2 (12.1.2007), s. 7.  
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - plesy 
 

281.  KRUTIŠ, Dalibor 
Vatry budou hlídat i hasiči / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 101 (30.4.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - pálení čarodějnic - pohotovost - hasiči 
 

282.  MOŠTĚK, Martin 
Kulturní léto letos oživí nejen zámky, ale i zříceniny / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 157 (9.7.2007), s. 3. 

dtto: 

SMOLA, Vojtěch. Startují "kulturní léta". Mladá fronta dnes. 4.7.2007, roč. 18, č. 155,     
s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - kulturní léto - programy - tipy 
 

283.  SMOLA, Vojtěch 
Na Vranově vyloví sekt : Vranovská přehrada opět po roce vydá stovky lahví sektu / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 184 
(9.8.2007), s. 5, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - kultura - slavnosti - 
Galavečer sektu 2007 - sekty - výlov - dražba - Vinné sklepy Lechovice - Centrum 
Paraple 
 

284.  SMO 
Výstava Znojemsko - zahrada Moravy začíná / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 214 (13.9.2007), s. 3. 
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dtto: 

ČEPIČKA, Jaromír. Znojemsko-zahrada Moravy 2007. Znojemské listy. 13.9.2007,       
roč. 16, č. 17, s. 2. 
Znojmo - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - akce - výstavy - 
Znojemsko-zahrada Moravy - zaměření - Terroir znojemských vín 
 

285.  SMOLA, Vojtěch 
Za burčákem: na Znojemsko i do nedalekého Rakouska / Vojtěch Smola. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 221 (21.9.2007), s. 3, Cestování.  
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - festivaly - Burčákfest 2007 - burčák - 
ochutnávky 
 

286.  MOŠTĚK, Martin 
Znojmo chystá v adventu změny : Města na Znojemsku nabídnou před Vánocemi hlavně 
tradiční akce. Znojmo chystá bohatší kulturní program na hlavním náměstí a trh                 
s tradičními řemesly místo prodejců textilu / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 44 (2.11.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - akce - tradice - programy - změny - Advent 
2007 
 

287.  BE 
Na svatého Martina mladé víno pít se počíná / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 46 (12.11.2007), s. 9.  
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - mladé víno - Svatomartinské víno - 
ochutnávky 
 
 
 

Kultura -  umění 
 
 

288.  KOS, Jan 
Podyjí očima umělců / Jan Kos. -- In: Podyjské listí : Informační zpravodaj Národního 
parku Podyjí. -- Roč. 8, č. 2 (2007), s. 4. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - umění - výstavy - fotografie - výtvarná díla - Státní 
zámek Vranov - Rakousko 
 
 
 

Kultura -  l i teratura 
 
 

289.  CHAF 
Kruh vydal vzpomínky pamětníků na léta 1938 - 1945 na Znojemsku / chaf. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 3 
(15.1.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - literatura - Kruh občanů ČR vyhnaných z pohraničí - 
vzpomínky - svědectví - pamětníci 
 

290.  KLEJDUS, Julius 
Publikace "Ptáci Znojemska" autorů Fiala, Klejdus, Vymazalová - právě vyšla. / Julius 
Klejdus. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 50, č. 2 (2007), s. 33-34. 
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Znojmo-oblast (Česko) - kultura - literatura - recenze - publikace - Ptáci Znojemska 
 
 
 

Kultura –  fo lk lor  
 
 

291.  SMOLA, Daniel 
Maškary prošly vesnicemi / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 17, č. 42 (19.2.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - folklor - tradice - masopust 
 

292.  ČERNÁ, Anna 
Na ostatky si berou dovolenou / Anna Černá. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 5, č. 7 (16.2.2007), s. 7.  

dtto: 
Maškary řádily po celém Znojemsku. Znojemské noviny. 23.2.2007, roč. 5, č. 8, s. 7. 
doms. V Oleksovicích byli i muzikanti v maskách. Znojemský týden. 19.2.2007, roč. 7,    
č. 8, s. 9. 
jih. Žerotice: příměří vepřů s čuníky. Znojemský týden. 19.2.2007, roč. 7, č. 8, s. 9. 
chaf. V Prosiměřicích to vzaly do rukou ženy. Znojemský týden. 19.2.2007, roč. 7, č. 8,    
s. 9. 
V Lukově měli vězně i jeptišky. Znojemský týden. 19.2.2007, roč. 7, č. 8, s. 9. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - folklor - tradice - masopust - šibřinky - masky 
 

293.  GRUNA, Bronislav 
Smrtko milá, kdes tak dlouho byla / Bronislav Gruna, Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 
6, č. 6 (23.3.2007), s. 14. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - lidová kultura - folklor - tradice - smrtka - vynášení 
smrtky 
 
 
 

Kultura -  f i lm 
 
 

294.  MACOUN, Eman 
Ivan Trojan: Jsem rád, že natáčení Četnických humoresek končí / Eman Macoun. -- In: 
Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 3 (19.01.2007), s. 2.  

dtto: 

MACOUN, Eman. Bez dobových pramenů by Četnické humoresky nevznikly. Znojemsko 
Víkend. 19.1.2007, roč. 2, č. 3, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - kultura - film - filmy - natáčení - Četnické humoresky 
 
 
 

Sdělovací  prostředky 
 
 

295.  KRUTIŠ, Dalibor 
Příjem digitální televize vázne / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 41 (17.2.2007), s. 3.  
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Znojmo-oblast (Česko) - sdělovací - prostředky - televize - digitální TV - vysílače 
 

296.  KRUTIŠ, Dalibor 
Digitální televize jen díky soukromým společnostem / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 8 (23.2.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - sdělovací - prostředky - kabelová - televize - digitální - vysílání 
 
 
 

Školstv í  
 
 

297.  ČERNÁ, Anna 
Školáci mají pololetní vysvědčení : policie řešila jen několik případů útěků. Linka naděje 
nefunguje / Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, 
č. 27 (1.2.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - školství - žáci - známkování - pololetní vysvědčení - Centrum 
sociálních služeb - Linka naděje 
 

298.  ČERNÁ, Anna 
Alkohol dětem zachutnal / Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 17, č. 30, s. 1 (5.2.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - školství - alkoholismus - kouření - výzkumy 
 

299.  MOŠTĚK, Martin 
Malotřídce hrozí zrušení / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 54 (5.3.2007), s. 1.  

dtto: 

mm. Malotřídky budou obě pokračovat. Rovnost-Znojemský deník. 14.3.2007, roč. 18,    
č. 62, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní školy - malotřídky - zrušení 
 

300.  MOŠTĚK, Martin 
Školám ubývá studentů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 64 (16.3.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - školství - střední školy - studenti - počty - pokles 
 

301.  MOŠTĚK, Martin 
Malé školy čekají, kolik přijde žáků / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 198 (25.8.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní školy - děti - nedostatky - učitelé - mzdy - 
doplácení 
 

302.  JM 
Na venkově je míň dětí, obce ale školy chtějí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 36 (3.9.2007), s. 5.  
Znojmo-oblast (Česko) - školství - základní školy - děti - nedostatky - mzdy - doplácení 
 

303.  KRUTIŠ, Dalibor 
Školy hledají peníze na internet : Projekt Internet do škol skončil. Stát přenesl 
zodpovědnost na obce. Malé školy na okrese hledají tisíce na zaplacení připojení. Navíc jim 
stárne a dosluhuje technika / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 5, č. 45 (9.11.2007), s. 1. 
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Znojmo-oblast (Česko) - školství - projekty - počítače - internet - ukončení 
 

304.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Školy zavřou 4. prosince / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 48 
(27.11.2007), s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - školské - odbory - Oblastní rada odborového svazu 
pracovníků školství - peníze - nedostatky - stávky 
 

305.  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Většina škol a školek stávkuje : nejméně osmdesát škol na Znojemsku zůstane v úterý 
zavřených / Sylva Pavlačková, David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 281 (3.12.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - školství - školské - odbory - peníze - nedostatky - stávky 
 

306.  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Kvůli stávce měli školáci volný den : nejméně osmdesát škol na Znojemsku zůstalo v úterý 
zavřených / Sylva Pavlačková, David Grossmann. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 49 (7.12.2007), s. 2.  
Znojmo-oblast (Česko) - školství - školské odbory - peníze - nedostatky - stávky 
 

307.  MASK 
Učitelé stávkovali / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 22 (7.12.2007), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - školství - školské - odbory - učitelé - stávky 
 

308.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Odboráři ve školství hrozí dlouhodobou stávkou / Jitka Mitysková, František Střecha. -- 
In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 50 
(10.12.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - školství - školské - odbory - učitelé - stávky 
 
 
 

Zájmová činnost  
 
 

309.  GROSSMANN, David 
Skryté schránky hledají i na Znojemsku / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 56 (7.3.2007), s. 3.  

dtto: 

GROSSMANN, David. Celosvětová hra přibližuje netradiční místa. Znojemské noviny. 
9.3.2007, roč. 5, č. 10, s. 7. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - hry - geocaching 
 

310.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Kuchařovické děti dostanou hřiště : první dětské hřiště nechají postavit radní                      
v Kuchařovicích na ulici U Kolečka. Místo pro nejmenší bude hotové o prázdninách / 
Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 138, 
(14.6.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Kuchařovice - Dobšice - Suchohrdly u Znojma - zájmová činnost 
- děti - hřiště - výstavba - podmínky 
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311.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Do táborů míří hygienici : Letní tábory v rekreačních oblastech Znojemska jsou přeplněné / 
Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 156, 
(7.7.2007), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - zájmová činnost - děti - letní tábory - hygiena - kontroly - 
Krajská hygienická stanice - odd. hygieny dětí a dorostu 
 
 
 

Sport  
 
 

312.  JIRKŮ, Jitka 
Mikroregion Hrušovansko - Partnerská olympiáda regionů 2007 / Jitka Jirků. -- In: Niva. -
- Č. 2 (2007), s. 1 

dtto: 

PRUDKÝ, Bronislav. Partnerská olympiáda regionů 2007. Niva, č. 2 (2007), s. 21. 
JIRKŮ, Jitka. Mikroregion Hrušovansko - Partnerská olympiáda regionů. Niva, č. 3 (2007), 
s. 1,2. 
Znojmo-oblast (Česko) - sport - olympiády - Partnerská olympiáda regionů - sportovní 
kluby 
 

313.  BE 
Cyklisti vytlačili na chvíli i auta / be, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 19 (7.5.2007), s. 5.  
Znojmo-oblast (Česko) - Lukov - sport - cyklistika - Májová vyjížďka 
 

314.  VANĚK, Robert 
Hasičskou ligu vyhrály Chvalovice / Robert Vaněk. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 29 (16.7.2007), s. 2.  
Znojmo-oblast (Česko) - sport - hasičské - závody - Hasičská liga 
 

315.  KRUTIŠ, Dalibor 
Vranovská pláž patřila volejbalu : víkend ovládl na Vranovské přehradě sport / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 175 
(30.7.2007), s. 3. 

dtto: 

VSM. Do Vranova zamířily stovky volejbalistů. Mladá fronta dnes. 28.7.2007. Roč. 18,     
č. 174, s. 4, Jižní Morava. 
ANDRLE, Martin. Vranovské léto ovládly extraligové týmy. Rovnost-Znojemský deník. 
31.7.2007, roč. 18, č. 176, s. 24. 
TREK. Volejbalový Vranov. Znojemsko. 31.7.2007, roč. 17, č. 31, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - sport - volejbal - turnaje - 
Vranovské léto - 38. ročník 
 

316.  LID 
Vranovskému létu dominoval precizní volejbal i bohatý doprovodný program / LiD. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 17, č. 31 (31.7.2007), s. 16. 

dtto: 

LID. Osmatřicátému ročníku volejbalového turnaje přihlížely i mnohé znojemské sportovní 
celebrity. Znojemsko. 31.7.2007, roč. 17, č. 31, s. 16. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - sport - volejbal - turnaje - 
Vranovské léto - 38. ročník 
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317.  ANDRLE, Martin 
Extraligoví hráči ovládli Vranovské léto / Martin Andrle. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 31 (3.8.2007), s. 8.  
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - sport - volejbal - turnaje - 
Vranovské léto - 38. ročník 
 

318.  RED 
Dračí lodě zvou / red. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18,    
č. 181 (6.8.2007), s. 3. 

dtto: 

RED. Dračí lodě zvou na atraktivní závody. Znojemské noviny. 10.8.2007, roč. 5, č. 32,   
s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - sport - veslování - dračí lodě - 
závody - tradice – zavedení 
 

319.  ANDRLE, Martin 
Bude jaro úspěšnější než podzim? : I. A třída se klubům ze Znojemska moc nepovedla / 
Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 285 
(7.12.2007), s. 28. 
Znojmo-oblast (Česko) - sport - fotbal - moravskoslezská fotbalová liga - MSFL - sezona - 
zhodnocení - 1. SC Znojmo 
 
 
 

Cestovní  ruch 
 
 

320.  ČTK 
Kraje spolupracují při nabídce turistiky / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 17, 
č. 5 (6.1.2007), s. 3. 
Jihomoravský kraj - Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - Veletrh 
cestovního ruchu - Regiontour 2007 - kraje - prezentace - spolupráce 
 

321.  SMOLA, Vojtěch 
Laa an der Thaya : vodní ráj dětí i dospělých / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 11, s. 11, Víkend (13.1.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - Dolní Rakousko - Laa an der Thaya - cestovní ruch - termální 
lázně - Češi - návštěvnost - informace 
 

322.  SMOLA, Daniel 
Vyrostou nové penziony / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 64 (16.3.2007), s. 1.  

dtto: 

smo. Rostou nové penziony. Znojemské noviny. 23.3.2007, roč. 5, č. 12, s. 7. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - ubytování - penziony - výstavba 
 

323.  MOŠTĚK, Martin 
Bítov zpřístupní mučírnu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 65 (17.3.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - památky - zámky - akce 
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324.  MOŠTĚK, Martin 
Do Podyjí už smí koně / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 72 (26.3.2007), s. 3.  

dtto: 

AC. Park otevřel brány i koňákům. Znojemské noviny. 12.1.2007, roč. 5, č. 2, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - koňské stezky - koně - Národní park 
Podyjí 
 

325.  MOŠTĚK, Martin 
V Bítově vláček nepojede : atrakce bude jen ve Znojmě a Vranově / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 82, s. 1 (6.4.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - cestovní ruch - atrakce - turistické vláčky - lodě - 
Obecní úřad Bítov - Obecní úřad Vranov n/Dyjí - Vranovská lodní doprava - ČAS 
Znojmo, s. r. o. - Městský úřad Znojmo 
 

326.  MOŠTĚK, Martin 
Výletníky lákají pevnůstky / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 5, č. 2 (12.1.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - bunkry - československé - opevnění 
 

327.  AC 
I nejmenší obce lákají turisty / ac. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, 
č. 2 (12.1.2007), s. 3.  
Rakousko - Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - veletrhy - účast - obce - propagace 
 

328.  HASLINGER, Franz 
Na kole podél hranic / Haslinger. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 4, č. 1 (2007), s. 22,24,26. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - cyklotrasy - jízdní kola 
 

329.  HASLINGER, Franz 
Eine Radtour über Grenzen hinweg / Franz Haslinger. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 4, Nr. 1 
(2007), s. 23, 25, 27. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - cyklotrasy - jízdní kola 
 

330.  EIS 
Znojemsko na Regiontouru opět centrem pozornosti / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-
169X -- Roč. 17, č. 3 (16.1.2007), s. 3.  

dtto: 

XA. Znojmo předvedlo na Regiontouru své turistické možnosti. Znojemské listy. 18. 1. 
2007, roč. 16, č. 1, s. 1. 
MM. Veletrh: Znojmo vsadilo na tradici. Znojemské noviny. 19.1.2007, roč. 5, č. 3, s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - Regiontour 2007 
 

331.  SMOLA, Vojtěch 
Městy se zase prohání vláčky / Vojtěch Smola, Jana Záhorková. -- In: Mladá fronta dnes. 
-- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 104 (4.5.2007), s. C4.  
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistické vláčky - Vranov nad Dyjí - Bítov 
 

332.  SMOLA, Vojtěch 
Cyklobus doveze turisty z jihu Čech : poprvé v historii se propojí turistické destinace           
v jižních Čechách a na jihu Moravy. Z Českých Budějovic bude do Podyjí jezdit speciální 
cyklobus / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
18, č. 122, s. 3 (25.5.2007).  
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dtto: 

CKK. Dopravní systém Cyklotrans. Znojemsko. 22.5.2007, roč.17, č. 21, s. 15. 
BE. Cyklobus bude vozit turisty až do Lukova. Znojemský týden. 25.6.2007, roč. 7, č. 26, 
s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - jižní Čechy - cestovní ruch - cykloturistika - cyklobusy - 
pravidelné - linky - zavedení - Cyklotrans 
 

333.  MOŠTĚK, Martin 
Cyklistům začínají rizikové měsíce : konec května přinesl nebezpečné nehody cyklistů. Ve 
Znojmě i na Vranovsku chystají pro výletníky nové cesty / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 125 (30.5.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - cyklostezky - budování - cyklisté 
- bezpečnost - nehody 
 

334.  GROSSMANN, David 
Podyjí otevře unikátní stezku : lidem mířícím do Národního parku Podyjí se již brzy otevře 
kdysi oblíbená stezka. Vede údolím Dyje od znojemské přehrady k Sealsfieldovu kameni / 
David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 129 
(4.6.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí - Národní park Podyjí - cestovní ruch - turistika - stezky - 
Znojemská přehrada - Sealsfieldův kámen - obnovení - Klub Českých turistů - vyznačení 
 

335.  DVOŘÁK, Bohuslav 
Vranovská přehrada, léto na jižní Moravě / Bohuslav Dvořák. -- In: in-magazín 
Hospodářských novin. -- Roč. 6, č. 22 (30.5.2007), s. 5-6. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - cestovní ruch - rekreace - 
aktivity - zajímavosti 
 

336.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Novinky: loď Viktorie a krokodýlí farma : za novými atrakcemi mohou obyvatelé Znojma 
vyrazit k Vranovské přehradě a do Velkého Karlova / Darina Rubešová, Monika 
Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 133 
(8.6.2007), s. 3, příloha. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - atrakce - Vranovská přehrada - lodě - Valentýna 
- Viktorie - Velký Karlov - krokodýli - farmy 
 

337.  MOŠTĚK, Martin 
Kempy na Vranovsku vyhlíží turisty / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 156 (7.7.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovsko - Vranovská přehrada - cestovní ruch - turisté - 
možnosti - lodní doprava - kempy - letní kino 
 

338.  KRUTIŠ, Dalibor 
Cyklisté na stezkách riskují postih / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 168 (21.7.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - cyklisté - zákony - zákon o 
silniční dopravě - alkohol - postihy 
 

339.  SMOLA, Vojtěch 
Podyjím po nové stezce / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 18, č. 175 (30.7.2007), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - Podyjí - Národní park Podyjí - cestovní ruch - turistika - novinky 
- stezky - Trauznické údolí - Sealsfieldův kámen - Klub Českých turistů - značení 
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340.  SKÁLOVÁ, Veronika 
Jižní Moravou na koňském hřbetu / Veronika Skálová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 18, č. 179 (3.8.2007), s. 6, Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - koně - projížďky - možnosti 
 

341.  GRD 
Nové akce lákají turisty k návštěvě obcí v regionu / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 184 (9.8.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - atraktivita - zvyšování - akce - Hrušovany n/Jev. 
- Vavřinecké slavnosti - Miroslav - Babské hody - Meruňkobraní 
 

342.  MOŠTĚK, Martin 
Kempy mají skvělou sezonu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 185 (10.8.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - kempy - návštěvníci - nárůst 
 

343.  MARTINOVÁ, Irena 
Znojemsko: náruč otevřená turistům / Irena Martinová. -- In: Týdeník Květy. -- ISSN 
0862-898X. -- Roč. 17, č. 32, s. 52-53 (2007). 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - charakteristika - tipy 
 

344.  VEČEŘA, Petr 
Výrovice: Cyklostezka mikroregionem Moravia / Petr Večeřa. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, 
č. 33 (14.8.2007), s. 12. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - cyklostezky - zahájení -mikroregion Moravia - 
památky - Natura 2000 
 

345.  GROSSMANN, David 
Na Znojemsko přijíždí více agroturistů : podnikatelé znojemského regionu se pomalu učí 
nabízet nové služby. Stále ale nedokáží nabídnout větší komfort / David Grossmann. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 191 (17.8.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - Havraníky - cestovní ruch - agroturistika - rozšíření 
 

346.  EISENBRUK, Jiří  
Pohraniční cyklostezky chátrají / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 34 
(21.8.2007), s. 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistické - cyklostezky - nedostatečná - údržba 
 

347.  KOZUBKOVÁ, Jitka 
Informační střediska v chráněných územích / Jitka Kozubková. -- In: Ochrana přírody. -- 
ISSN 1210-258X. -- Roč. 62, č. 4 (2007), s. 21. 
Česká republika - Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - chráněná území - národní 
parky - Národní park Podyjí - informační střediska - význam 
 

348.  CHRPOVÁ, Slávka 
Cykloturistika na Znojemsku a za opevněním / Slávka Chrpová. -- In: Cykloturistika. --  
č. 10 (2007), s. 42-43. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - cykloturistika - vinařské - stezky - 
československé - opevnění - výlety - Technické muzeum v Brně 
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349.  GROSSMANN, David 
Výzkum: Znojmo je atraktivní : Znojemsko je podle odborníků jedním z nejatraktivnějších 
letních turistických regionů v Česku / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 229 (2.10.2007), s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - regiony - atraktivita - nedostatky - 
hodnocení - výzkumy - inPuncto 
 

350.  GRD 
Znojemsko je v zemi pátou nejatraktivnější oblastí / grd. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 40 (5.10.2007), s. 2.  
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistické - regiony - atraktivita - zlepšování - 
situace - průzkumy - inPuncto 
 

351.  MOŠTĚK, Martin 
NP Podyjí: nový netopýr a mech : několika novinkami se po letošní sezoně může chlubit 
Národní park Podyjí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 240 (15.10.2007), s. 3. 

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Národní park: nový netopýr a mech. Znojemské noviny. 19.10.2007, 
roč. 5, č. 42, s. 1. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - Národní park Podyjí - turistika - novinky - 
návštěvnost - výzkumy 
 

352.  DAK 
Na Horce vyrostou další chatičky / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 254 (31.10.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - Vranovská přehrada - Bítov-Horka - kempy - 
rozšíření - chatky - výstavba - Camp Bítov 
 

353.  VOJTEK, Milan 
Podzimní toulky Národním parkem Podyjí : Celoročně zajímavá místa s půvabnými 
vyhlídkami / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 256 (2.11.2007), 
s. 3, příloha Na cestách.  

dtto: 

VOJTEK, Milan. Znojmo, konečná... nebo ne? Právo. 2.11.2007, roč. 17, č. 256, s. 3, 
příloha Na cestách. 
VOJTEK, Milan. Zámek nad hladinou Dyje láká do Vranova : jeho historie sahá podle 
dochovaných písemností až do roku 1100. Právo. 2.11.2007, roč. 17, č. 256, s. 4, příloha 
Na cestách. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - památky - parky - Národní park Podyjí 
 

354.  MOŠTĚK, Martin 
Nové penziony nabírají zdržení : na Vranovsku vyrostou nové penziony a bungalovy / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 275 
(26.11.2007), s. 1, 5. 
Znojmo-oblast (Česko) - Vranovská přehrada - Výrovická přehrada - cestovní ruch - 
penziony - bungalovy - budování - projekty - dotace - územní řízení 
 

355.  MOŠTĚK, Martin 
Znojemsko ukáže novinky : tradiční stánky a nové programy nabídnou obce a firmy ze 
Znojemska na svých stáncích na Regiontouru / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 2 (3.1.2008), s. 1. 
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dtto:  

CHMELÍČEK, Jan. Regiontour nabídne atrakce v krajích. Právo. 7.1.2008, roč. 18, č. 5,   
s. 15.  
DUCH. Jižní Morava na veletrhu: víno, ale i kola. Mladá fronta dnes. 5.1.2008, roč. 19,   
č. 4, s. 5, Jižní Morava. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - Veletrh cestovního ruchu - Regiontour 2008 - 
prezentace - novinky 
 

356.  ČEPIČKA, Jaromír 
Propagace znojemských vinařských obcí / Jaromír Čepička. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 
1212-7884. -- Roč. 101, č. 4 (2008), s. 192. 
Znojmo-oblast (Česko) - cestovní ruch - vinařská turistika - propagace - projekty - 
informační panely - Svazek znojemských vinařských obcí Daníž 
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ZNOJMO 
 
 
 

Př íroda:  
 
 

357.  SMO 
Pracovníci Povodí Moravy čistí Dyji / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 17, č. 19 (23.1.2007), s. 3.  
Znojmo - příroda - řeky - Dyje - koryta - čištění - Povodí Moravy 
 

358.  MOŠTĚK, Martin 
Radní: Pronajmeme lesy : odborníci označili znojemský záměr za naprosto nezvyklý / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 43, s. 1 
(20.2.2007).  

dtto: 

chaf. Městské lesy jsou k pronájmu, lidé se bojí o zaměstnání. Znojemský týden. 
26.3.2007, roč. 7, č. 13, s. 3. 
Znojmo - příroda - Městské lesy Znojmo - pronájem - výběrové řízení 
 

359.  MM 
Do znojemských parků zamířili hlídači / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 52 (2.3.2007), s. 3.  

dtto: 

SMOLA, Vojtěch. Znojemskými parky se nově procházejí hlídači. Mladá fronta dnes 
3.3.2007, roč. 18, č. 53, s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo - příroda - parky - funkce - hlídači 
 

360.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Sady by měla pokrýt vinice / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 62 (14.3.2007), s. 1.  
Znojmo - příroda - sady - Karolininy sady - vinice - výsadba - záměry 
 

361.  MOŠTĚK, Martin 
Ředitel lesů: Platíme dost / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 70 (23.3.2007), s. 1.  
Znojmo - příroda - Městské lesy Znojmo - hospodaření 
 

362.  SMOLA, Daniel 
Kvůli dešti upouštěl Vranov i Znojmo / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 72 (26.3.2007), s. 3.  

dtto: 

SKA. Znojemská hráz přívaly vody zvládá. Mladá fronta dnes, 27.3.2007, roč. 18, č. 73, 
s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo (Česko) - příroda - počasí - deště - hrozby - povodně - přehrady - vypouštění  
 

363.  FAGLEROVÁ, Štěpánka 
Vinice místo parku : Karolininy sady se možná změní. Zajímá nás váš názor! / Štěpánka 
Faglerová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 69 
(22.3.2007), s. 6.  
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Znojmo - příroda - městská zeleň - Karolininy sady - budoucnost - vinice - lesoparky - 
názory 
 

364.  PIGULA, Topí 
Ovce na Kraví hoře / Topí Pigula. -- In: Koktejl. -- ISSN 1210-4353 -- Roč. 16, č. 4, s. 168 
(.4.2007).  
Znojmo - příroda - Národní park Podyjí - Kraví hora - ekosystémy - vřesoviště - udržování 
- kozy - ovce - pastva 
 

365.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Vřesoviště spásá na sto šedesát ovcí : zvířata přitahují zájem turistů a kolemjdoucích. 
Pastevec na znojemské Kraví hoře si stěžuje na problémy s pejskaři / Darina Rubešová. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 85 (11.4.2007), s. 3.  
Znojmo - příroda - Kraví hora - vřesoviště - Správa Národního parku Podyjí - údržba - 
ovce - spásání - projekty - Péče o krajinu - problémy - pejskaři - cyklisté 
 

366.  VSM 
Pronajme Znojmo lesy? Lesníci to kritizují / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 93, s. 1, Jižní Morava (20.4.2007).  
Znojmo - příroda - městské - lesy - pronájem - jednání 
 

367.  ZD 
Na Dyji klid před bouří? / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 3 (15.1.2007).  
Znojmo - příroda - řeky - Dyje - hráze - opravy 
 

368.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Sucho trápí myslivce a zvěř / Darina Rubešová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 17 (4.5.2007).  
Znojmo - příroda - počasí - sucho 
 

369.  JM 
Znojemské parky od čtvrtka hlídají strážníci v zeleném / jm, chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 10 (5.3.2007), s. 4.  

dtto: 

eis. Po víc jak třiceti letech se do parků vracejí hlídači. Znojemsko. 6.3.2007, roč. 17,       
č. 10, s. 9. 
Znojmo - příroda - parky - údržba - ochrana - bezpečnost - čistota - hlídači 
 

370.  JIM 
Povodí Moravy: Znojmo je v přípravě protipovodňových opatření nejdál / jim, chaf. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 11 
(12.3.2007), s. 5.  

dtto:  

chaf. Na Hrázi mají jiné představy. Znojemský týden. 12.3.2007, roč. 7, č. 11, s. 5. 
jm. Vranovští a povodně: řekli jsme, co chceme, zbytek je na jiných. Znojemský týden. 
12.3.2007, roč. 7, č. 11, s. 1, 5. 
jm. V Podhradí to mají horší. Znojemský týden. 12.3.2007, roč. 7, č. 11, s. 5. 
Znojmo (Česko) - příroda - povodně - protipovodňová - opatření - Povodí Moravy 
 

371.  BE 
Karolininy sady získaly ocenění / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 17 (23.4.2007), s. 5.  
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dtto: 

xa. Karolininy sady nejen těší návštěvníky, ale uspěly i v Krajské soutěži. Znojemské listy. 
27.4.2007, roč. 16, č. 8, s. 2. 
Znojmo - příroda - sady - Karolininy sady - ocenění 
 

372.  SMOLA, Daniel 
Vytěží lesy firma z Kypru? / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 115, s. 1, 3 (18.5.2007).  
Znojmo - příroda - městské lesy - pronájem - zahraniční - firmy - opozice - varování - 
Rada města Znojma - rozhodování 
 

373.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Sokolník: provokuje mě krkavec Ámos / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 116, s. 3 (19.5.2007).  
Znojmo - příroda - fauna - dravci - sokolníci - péče - Znojemský hrad - expozice 
 

374.  CHAF 
Jaká jsou pro a proti chystaných opatření na Dyji / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 22 (28.5.2007).  
Znojmo - příroda - katastrofy - povodně - protipovodňová - opatření - příprava - klady - 
zápory 
 

375.  SMOLA, Vojtěch 
O lesy ve Znojmě se stále bojuje / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 18, č. 131 (5.6.2007), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo - příroda - městské - lesy - pronájem - jednání - kritika 
 

376.  GROSSMANN, David 
Městskou vinici vysadí Vinařství Lahofer : za pět let by měli lidé ochutnat první víno           
z městského vinohradu v Karolininých sadech pod chrámem sv. Mikuláše / David 
Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 147 
(23.6.2007), s. 7. 
Znojmo - příroda - městská zeleň - Karolininy sady - vinohrady - výsadba - Vinařství 
Lahofer 
 

377.  MOŠTĚK, Martin 
Město své lesy nepronajme : radní zrušili výběrové řízení na pronájem městských lesů / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 159 
(11.7.2007), s. 1. 

dtto: 

STŘECHA, František. Znojmo lesy nepronajme. Znojemský týden. 16.7.2007, roč. 7,       
č. 29, s. 1. 
EIS. Lesy se nepronajímají. Znojemsko. 17.7.2007, roč. 17, č. 29, s. 1. 
Znojmo - příroda - lesy - městské lesy - pronájem - výběrové řízení - zrušení - Městské 
lesy Znojmo - hospodaření 
 

378.  GRD 
Odborníci prověří ochranu dropa / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 160 (12.7.2007), s. 3.  
Znojmo - příroda - fauna - dropi - drop veliký - ochrany - granty - Česká ornitologická 
společnost 
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379.  XA 
Nový ředitel JUDr. František Vrba: "Městské lesy musíme zachovat pro příští generace" / 
xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 13 (4.7.2007), s. 2. 
Znojmo - příroda - městské - lesy - pronájem - jednání 
 

380.  MOŠTĚK, Martin 
Kauzu lesy šetří policie / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 23 (8.6.2007), s. 1.  
Znojmo - příroda - lesy - městské lesy - Městské lesy Znojmo - pronájem - kauzy 
 

381.  EISENBRUK, Jiří  
Jedno je jisté: povodně byly a budou / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 33 
(14.8.2007), s. 3 
Znojmo - příroda - počasí - povodně - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) - shrnutí 
 

382.  SMOLA, Vojtěch 
Našli nový druh netopýra. Náhodou / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 241 (16.10.2007), s. 1, 2, Jižní Morava.  

dtto: 

JUR. Ve Znojmě objeven nový druh netopýra. Znojemsko. 23.10.2007, roč. 17, č. 43,       
s. 1, 11. 
Znojmo - příroda - netopýři - nové - druhy - odchycení 
 

383.  SMO 
Upravují koryto řeky po povodních / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 269 (19.11.2007), s. 3.  
Znojmo - příroda - katastrofy - povodně - škody - odstraňování - řeky - koryto - úpravy 
 

384.  MOŠTĚK, Martin 
Lesáci začínají hlídat stromky : správci lesů chrání mladé porosty před zloději prořezáním 
větví či páchnoucími nátěry / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 286 (8.12.2007), s. 3.  
Znojmo - Moravský Krumlov - příroda - lesy - správci - ochrana 
 

385.  SMO 
Úprava parků: pět let a desítky milionů / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 291 (14.12.2007), s. 3.  
Znojmo - příroda - městské - parky - úpravy - projekty 
 
 
 

Životní  prostředí :  
 
 

386.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Okolí divadla je luxusní psí toaletou / Daniel Rubeš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 51 (1.3.2007), s. 3.  
Znojmo - životní prostředí - znečišťování - psi - exkrementy - chovatelé - neukázněnost 
 

387.  SMOLA, Daniel 
Drtička suti dostala první zelenou / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 90, s. 3 (17.4.2007).  
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Znojmo - životní prostředí - odpady - stavební odpad - recyklace - drtičky - drtička 
stavební suti - výstavba - firmy - Setra 
 

388.  STLBA 
J. Esterka: místo kontejnerů je sběrný dvůr / stlba. -- In: Znojemský týden: Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 4 (22.1.2007), s. 6.  
Znojmo - životní prostředí - odpady - sběrný dvůr - kontejnery - A. S. A. EKO Znojmo, s. 
r. o. 
 

389.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Třídit odpad půjde na sto místech / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 117, s. 3 (21.5.2007).  
Znojmo - životní prostředí - komunální odpad - třídění - A. S. A. EKO Znojmo - 
kontejnery - separační hnízda - rozšíření 
 

390.  SMOLA, Vojtěch 
Firmy se podbízely nízkou cenou, a tak Znojemští soutěž zrušili / Vojtěch Smola. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 122, s. 4, jižní Morava (26.5.2007).  

dtto: 

MM. Odpadové centrum nabere zpoždění několik měsíců. Znojemské noviny. 25.5.2007,  
č. 21, s. 7. 
CHAF. Na odpadovém centru asi chtěli obrat město. Znojemský týden. 28.5.2007, roč. 7, 
č. 22, s. 3. 
XA. Rada zrušila zadávací řízení na Regionální odpadové centrum. Znojemské listy. 
25.5.2007, roč. 16, č. 10, s. 3. 
Znojmo - životní prostředí - komunální odpad - třídění - Regionální odpadové centrum - 
Dukelská ul. - výstavba - zpoždění - stavební firmy - výběrové řízení - zrušení 
 

391.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Tříděný odpad bude na sto místech / Darina Rubešová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 21 (25.5.2007), s. 2.  
Znojmo - životní prostředí - komunální odpad - třídění - kontejnery -rozšíření - umístění - 
A.S.A. EKO Znojmo, s. r. o. - Regionální odpadové centrum - zřízení - černé skládky - 
likvidace 
 

392.  ZA 
Za odpad lidé platí na poslední chvíli : ve Znojmě s úhradou povinného poplatku za odpad 
otálí třetina obyvatel. Dlužníky čeká od letoška exekuce. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 150, (28.6.2007), s. 1. 
Znojmo - životní prostředí - komunální odpad - poplatky - dlužníci - postihy - exekuce 
 

393.  JM 
Na ulicích ubydou popelnice / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 26 (25.6.2007), s. 2.  
Znojmo - životní prostředí - odpady - komunální odpad - vyhlášky 
 

394.  GROSSMANN, David 
Znojmo čeká odpadková revoluce / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 176 (31.7.2007), s. 3.  

dtto: 

DŠ. Mění se termíny svozu odpadů. Znojemsko. 31.7.2007, roč. 17, č. 31, s. 12. 
Znojmo - životní prostředí - odpady - komunální odpad – svoz - vyhlášky - A. S. A. 
Znojmo, s. r. o. 
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395.  KRUTIŠ, Dalibor 
Obyvatelé u plovárny žádají klid : z plovárny Louka se dlouhodobě do okolí šíří hlasitá 
reprodukovaná hudba. Občané, kteří bydlí v sousedství, žádají starostu o okamžité 
zjednání nápravy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 18, č. 181 (6.8.2007), s. 3. 
Znojmo - Louka - životní prostředí – Městská plovárna Louka – hudba - hluk - stížnosti 
 

396.  SMOLA, Vojtěch 
Popelnice ve Znojmě se budou vyvážet v noci / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 180 (4.8.2007), s. 1, Jižní Morava 
Znojmo - životní prostředí - komunální odpad - popelnice - vyvážení - změny 
 

397.  GRD 
O úklid chodníků se v centru Znojma možná postará město / grd. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 180 (4.8.2007), s. 3. 

dtto: 

VSM. Úklid chodníků přebírá radnice. Mladá fronta dnes. 15.8.2007, roč. 18, č. 189, s. 2, 
Jižní Morava. 
Znojmo - životní prostředí - centrum - městská památková rezervace - chodníky - úklid - 
zajištění - Městský úřad Znojmo 
 

398.  JUREČKOVÁ, Barbora 
Kontejnerům zvoní umíráček / Barbora Jurečková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 33 
(14.8.2007), s. 3. 
Znojmo - životní prostředí – odpady - komunální odpad - noční - svozy - A. S. A. EKO 
Znojmo, s. r. o. 
 

399.  VSM 
Popelnice lemují ulice vyhláška nevyhláška / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 206 (4.9.2007), s. 2, Jižní Morava.  
Znojmo - životní prostředí - komunální odpad - popelnice - vyhlášky - nedodržení - 
pokuty 
 

400.  SMOLA, Vojtěch 
Auta i popelnice dál hyzdí centrum Znojma / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 228 (1.10.2007), s. 1, Jižní Morava.  
Znojmo - životní prostředí - města - centra - komunální odpad - popelnice - odstranění - 
vyhlášky - pokuty 
 

401.  GROSSMANN, David 
Znojmo si vytřídí odpady samo / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 236 (10.10.2007).  
Znojmo - životní prostředí - odpady - separování - třídění - Regionální odpadové centrum 
- vznik 
 

402.  MOŠTĚK, Martin 
Rolníci skladují víc nafty než hnojiv / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 236 (10.10.2007), s. 3.  
Znojmo - životní prostředí - ekologické - havárie - hnojiva - paliva - skladování 
 

403.  GROSSMANN, David 
U Dobšic vznikne třídírna odpadu pro celé Znojemsko / David Grossmann. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 41 (12.10.2007), s. 3.  
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Znojmo - Dobšice - životní prostředí - separovaný - odpad - třídění - Regionální odpadové 
centrum - vznik 
 

404.  BE 
Odpadové centrum postaví znojemské firmy / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 42 (15.10.2007), s. 5.  
Znojmo - životní prostředí - odpady - odpadová - centra - Regionální odpadové centrum - 
výstavba 
 

405.  SMO 
Kontejnery se v celém městě schovají do krytů ze zelených tújí / smo. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 254 (31.10.2007), s. 3. 

dtto: 

VSM. Jak na popelnice? Živým plotem. Mladá fronta dnes. 1.11.2007, roč. 18, č. 255, s. 1, 
Jižní Morava. 
Š. Kontejnery skryjí živé ploty. Znojemsko. 6.11.2007, roč. 17, č. 45, s. 2. 
JM. Za tuje se schovají kontejnery. Znojemský týden. 5.11.2007, roč. 7, č. 45, s. 2. 
Znojmo - životní prostředí - komunální odpad - kontejnery - popelnice - kóje - úprava - 
zeleň 
 

406.  GRD 
Popelnice: výjimku chtělo padesát lidí / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18,  č. 255 (1.11.2007), s. 3.  
Znojmo - životní prostředí - komunální odpad - kontejnery - popelnice - žádosti - výjimky 
- neschválení 
 

407.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Ve Znojmě a Kasárnách lidé trpí nadměrným hlukem / Jitka Mitysková. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 45 (5.11.2007), s. 1.  
Znojmo - životní prostředí - hlučnost - hluk - studie - měření - Ekola 
 

408.  BE 
Chodníky budou uklízet městské firmy / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 45 (5.11.2007), s. 5.  
Znojmo - životní prostředí - centrum - městská památková rezervace - chodníky - úklid - 
zajištění - A. S. A. EKO Znojmo, s. r. o. - Městská zeleň Znojmo 
 

409.  ŠIP 
Odpadová vyhláška mění tvář města / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 21 
(8.11.2007), s. 1. 
Znojmo - životní prostředí - komunální odpad - odpadové - vyhlášky - kontejnery - A.S.A. 
EKO Znojmo, s. r. o. 
 

410.  MM 
Stezce hrozí uzavření / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 46 
(16.11.2007), s. 3.  

dtto: 

EISENBRUK, Jiří. O cestě, která byla, nebyla, je, a možná nebude. Znojemsko. 
20.11.2007, roč. 17, č. 47, s. 12. 
Znojmo - životní prostředí - pitná voda - ochrana - Povodí Moravy - stezky - Sealsfieldův 
kámen - uzavření 
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411.  VSM 
Znojemští si za odpadky připlatí 50 korun / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 18, č. 290 (13.12.2007), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Poplatky za odpady ve městech zdraží. Mladá fronta dnes. 13.12.2007, 
roč. 18, č. 290, s. 3. 
 Znojmo - životní prostředí - komunální odpad - likvidace - náklady - poplatky - zvýšení 
 

412.  NOVÁK, Pavel Kryštof 
Znojemští zahradníci pomáhají budějovické základní škole / Pavel Kryštof Novák. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 17, č. 50 (11.12.2007), s. 5. 
Znojmo - Moravské Budějovice - životní prostředí - ekologie - projekty - Natura 2007/08 - 
školy - spolupráce 
 

413.  GRD 
Znojmo: město pomůže s popelnicemi / grd, spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 291 (14.12.2007), s. 3.  
Znojmo - životní prostředí - komunální odpad - popelnice - žádosti - výjimky 
 

414.  MOŠTĚK, Martin 
Poplatky za odpad rostou / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 50 (14.12.2007), s. 4.  

dtto: 

ŠIP. Mění se výše poplatku za komunální odpad. Znojemské listy. 20.12.2007, roč. 16,    
č. 24, s. 1. 
Znojmo - životní prostředí - komunální - odpady - poplatky - změny – zvýšení 
 
 
 

Děj iny :  
 
 

415.  MM 
Chudinský hřbitov vydal další mrtvé / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 63 (15.3.2007), s. 3.  

dtto: 

chaf. Na náměstí Svobody se našel dvojhrob. Znojemský týden. 19.3.2007, roč. 7, č. 12, 
s. 1. 
MOŠTĚK, Martin. Archeologové odkryli středověký hřbitov. Znojemské noviny. 23.3.2007, 
roč. 5, č. 12, s. 2. 
PETERKOVÁ, Ľuba. Objevena kostra se svázanýma rukama. Znojemsko Víkend. 
23.3.2007, roč. 2, č. 12, s. 1. 
Znojmo - dějiny - archeologie - výzkumy - osada Bala - špitály - pohřebiště - nálezy - 
kostry - hroby 
 

416.  MOŠTĚK, Martin 
Lékař a historik Fila dopsal / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 82 (6.4.2007), s. 3.  

dtto: 

mm. Zemřel lékař, historik a filatelista Karel Fila. Znojemské noviny. 13.4.2007, roč. 5,   
č. 15, s. 3. 
Znojmo - dějiny - osobnosti - historikové - Fila, Karel - úmrtí - biografie 
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417.  SMOLA, Vojtěch 
Archeologové navršili svými nálezy 25 krabic / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 100 (28.4.2007), s. B2.  

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Archeologové našli vzácné poháry. Rovnost-Znojemský týden, 
28.4.2007, roč. 18, č. 100, s. 3. 
Znojmo - dějiny - archeologie - archeologické nálezy - Jihomoravské muzeum Znojmo 
 

418.  FIALA, Karel 
Císař Zikmund ve Znojmě / Karel Fiala. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 4, č. 1(2007), s. 28, 
30 . -- R-2818 
Znojmo - dějiny - králové - císařové - osobnosti - Zikmund Lucemburský 
 

419.  FIALA, Karel 
Kaiser Sigismund in Znaim / Karel Fiala. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 4, Nr. 1 (2007), s. 29, 
31 . -- R-2818 
Znojmo - dějiny - králové - císařové - osobnosti - Zikmund Lucemburský 
 

420.  MOŠTĚK, Martin 
Archeologové našli vzácné poháry / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 17 (4.5.2007), s. 3.  
Znojmo - dějiny - archeologie - nálezy - Horní náměstí 
 

421.  IJK 
MUDr. Karel Fila / IJK. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 5 (2007), s. 4-5 . -- R-2813;  

dtto: 

jm. Odešel Karel Fila. Znojemský týden. 10.4.2007, roč. 7, č. 15, s. 4. 
NOVÁK, Pavel Kryštof. Za Karlem Filou. Znojemsko. 11.4.2007, roč. 17, č. 15, s. 2. 
Znojmo - dějiny - osobnosti - lékaři - novináři - Fila, Karel - úmrtí - Život farností Znojma 
 

422.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Archeolog Zdeněk Čižmář: dareba zanícený životem / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko 
Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 6 (9.2.2007), s. 2.  
Znojmo - dějiny - archeologie - osobnosti - archeologové - Čižmář, Zdeněk -Ústav 
archeolog. památkové péče 
 

423.  SMOLA, Vojtěch 
Archeologové našli starou "průmyslovou zónu" / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -
- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 10110 (12.5.2007), s. 1, 2 Jižní Morava.  

dtto: 

dar. Archeologové vykopali pec. Rovnost-Znojemský deník. 12.5.2007, roč. 18, č. 110,    
s. 3. 
U nemocnice objevili středověké pece na železo. Znojemský týden. 14.5.2007, roč. 7, č. 20, 
s. 3. 
Znojmo - dějiny - archeologie - archeologické - nálezy - průmyslová zóna 
 

424.  KRONIKA 
Kronika Února 1948 ve Znojmě. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 9 (26.2.2007), s. 5.  
Znojmo - dějiny - únor 1948 
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425.  STŘECHA, František 
U Zlatého vola byla luxusní hospoda už ve středověku / František Střecha. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 18 
(30.4.2007), s. 1, 2.  

dtto: 

EISENBRUCK, Jiří. Ve Znojmě U Zlatého vola bývala hospoda i ve středověku. Znojemsko. 
9.5.2007, roč. 17, č. 19, s. 4. 
Znojmo - dějiny - archeologie - archeologické - nálezy - U Zlatého vola - Horní náměstí 
 

426.  PIGULA, Topí 
Ptačí archeologie / Topí Pigula. -- In: Koktejl. -- ISSN 1210-4353 -- Roč. 16, č. 5, s. 112-
118 (.5.2007).  
Znojmo - dějiny - archeologie - letecký průzkum - osobnosti - archeologové - historikové - 
Kovárník, Jaromír - rozhovory 
 

427.  MOŠTĚK, Martin 
Archeologové našli vzácné poháry / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 18, s. 3 (4.5.2007).  
Znojmo - dějiny - archeologie - pravěk - středověk - nálezy - U Zlatého vola 
 

428.  DAR 
Archeologové vykopali na obchvatu pec / dar. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 5, č. 20 (18.5.2007), s. 2.  
Znojmo - dějiny - archeologie - středověk - 15. stol. - nálezy - průmyslová zóna - 
železářské pece 
 

429.  DAK 
Archeologové zkoumají centrum Znojma / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 125 (30.5.2007), s. 3.  
Znojmo - dějiny - archeologie - průzkumy - centrum - Horní náměstí - vykopávky - 11. -
12. stol. 
 

430.  ŠIPOŠOVÁ, Denisa 
Loucký klášter hostil sympozium o roce 1968 / Denisa Šipošová. -- In: Znojemské listy. -
- Roč. 16, č. 12 (22.6.2007), s. 1. 
Znojmo - dějiny - česko-rakouské - vztahy - rok 1968 - sympozia 
 

431.  STŘECHA, František 
Alois Denemarek: Čtyřikrát jsem se znovu narodil / František Střecha. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- Roč. 7, č. 25 (18.6.2007), s. 6. 
Znojmo - dějiny - druhá světová válka, 1939-1945 - heydrichiáda - osobnosti - 
Denemarek, Alois 
 

432.  JANKŮ, Vlastimil, 1929- 
Z historie města Znojma / Vlastimil Janků. -- In: Trojlístek do kapsy. -- Roč. 1 (2007) 
Znojmo - dějiny - náměstí 
 

433.  EISENBRUK, Jiří  
Odkryty hroby / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 33 (14.8.2007), s. 1. 
Znojmo - dějiny - archeologie - archeologické nálezy - vykopávky - hroby - Václavské 
náměstí 
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434.  ZD 
Křišťálová noc byla i ve Znojmě / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 46 (12.11.2007), s. 5.  
Znojmo - dějiny - holocaust - Židé - pogromy - Křišťálová noc - 1938 
 

435.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Cínová hora prý byla hlavním městem Velké Moravy / Jitka Mitysková. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 48 (26.11.2007),    
s. 4.  
Znojmo - dějiny - Velká Morava - archeologie - objevy - Cínová hora - osobnosti - 
archeologové - Růžička, Jaroslav - rozhovory 
 

436.  ČTK 
Hedvika je už v sejfu / ČTK. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 280 
(1.12.2007), s. 19.  

dtto: 

MM. Unikátní socha je v bankovním trezoru. Rovnost-Znojemský deník. 1.12.2007,      
roč. 18, č. 280, s. 3. 
Znojmo - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické nálezy - Venuše - uložení 
 

437.  ŠUF 
Hedvika v podzemním trezoru S Moravy Leasing / šuf. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 49 
(4.12.2007), s. 12. 
Znojmo - dějiny - pravěk - Venuše - torza - uložení - S Morava Leasing 
 

438.  KLÍMA, Bohuslav 
"Historie se vrací", říká archeolog Bohuslav Klíma / Bohuslav Klíma. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 51/52 (17.12.2007), 
s. 6.  
Znojmo - dějiny - historické - památky - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) - 
osobnosti - archeologové - Klíma, Bohuslav 
 

439.  STŘECHA, František 
Dva pohledy na rok 1968 / František Střecha. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 4, č. 2 (2007), 
s. 4, 6 . -- R-2818 
Znojmo - dějiny - 1968 - česko-rakouské - konference - pořádání - Loucký klášter 
 

440.  STŘECHA, František 
Zwei betrachtungen von 1968 / František Střecha. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 4, Nr. 2 
(2007), S. 5, 7 . -- R-2818 
Znojmo - dějiny - 1968 - česko-rakouské - konference - pořádání - Loucký klášter 
 
 
 

Histor ické památky:  
 
 

441.  MOŠTĚK, Martin 
Stát chce dát Znojmu Loucký klášter : město má dostat Louku bezplatně, ale musí ji rychle 
opravit / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, 
č. 63 (15.3.2007), s. 3.  
Znojmo - historické - památky - Loucký klášter - vlastnictví - bezplatné - převody - 
Městský úřad Znojmo - opravy - využití 
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442.  MOŠTĚK, Martin 
Budou znovu jednat o faře : kupec se svou žádostí patrně neuspěje / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 68, (21.3.2007), s. 1. 
Znojmo - historické - památky - fary - kostel sv. Alžběty - vlastnictví - využití - sociální - 
účely - zájemci - Asociace Iuvenes Znoyem - Městský úřad Znojmo - jednání 
 

443.  AC 
Hradní domek opravili do krásy / ac. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
5, č. 1 (5.1.2007), s. 3.  
Znojmo - historické - památky - hradní domek - rekonstrukce 
 

444.  HRUŠKA, Ctibor 
Památník vyhnání / Ctibor Hruška. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 18, č. 76 (30.3.2007), s. 6.  
Znojmo - Hatě - Kleihaugsdorf - Unterretzbach - historické - památky - památník 
vyhnání 
 

445.  MOŠTĚK, Martin 
Znojemský hrad čekají opravy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 92, (19.4.2007,. s. 1 
Znojmo - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - generální - opravy - využití - 
koncepce - expozice - modernizace 
 

446.  GROSSMANN, David 
Policie sundávala oprátku / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 100 (28.4.2007), s. 3.  

dtto: 

GROSSMANN, David. Policisté sundávali na hřbitově oprátku. Znojemské noviny. 
4.5.2007, roč. 5, č. 17, s. 1. 
Znojmo - historické - památky - hřbitovy - Židé - antisemitismus 
 

447.  KALNÝ, Jan 
Jak se zachováme k louckému klášteru ve Znojmě? / Jan Kalný. -- In: Znojemsko Víkend. 
-- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 2 (12.1.2007), s. 2.  
Znojmo - historické - památky - kláštery - Loucký klášter 
 

448.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo : [kaple] / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- 
Roč. 17, č. 18 (2.5.2007), s. 11.  
Znojmo - historické - památky - židovské - synagogy - historie - Židé - zničení 
 

449.  GRD 
Ze známé uličky u radnice odešli stánkaři : ulička byla léta doslova ověšena typickým 
zbožím trhovců. Nyní ji čeká rekonstrukce. Radnice tak naplňuje plán propagace města / 
grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 151 (29.6.2007), 
s. 3. 
Znojmo - historické - památky - centrum - uličky - Obchodní dům Dyje - stánkaři - 
vyklizení - rekonstrukce 
 

450.  ROMANISCHE 
Romanische Rotunde der heiligen Katharina. -- In: Willkommen in Znaim und Umgebung. 
-- Jg. 14, Nr. 2 (2007), s. 10 . -- R-2817 
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Znojmo - historické - památky - rotundy - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) - 
historie 
 

451.  EINIGE 
Einige der mittelalterlichen Denkmäler in Znaim. -- In: Willkommen in Znaim und 
Umgebung. -- Jg. 14, Nr. 2 (2007), s. 18 . -- R-2817 
Znojmo - historické - památky - podzemí - výpravy 
 

452.  PINTEROVÁ, Hana 
Vzácná památka ze Znojemska na Pražském hradě / Hana Pinterová. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 7, č. 25 (19.6.1997), s. 5. 
Znojmo (Česko) - historické - památky - notové záznamy - Graduál loucký - výstavy - 
Pražský hrad 
 

453.  DAR 
Představí přes osm set mincí / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč.  18, č. 164 (17.7.2007), s. 3.  
Znojmo - historické - památky - numismatické - výstavy - sbírky - Dům umění 
 

454.  EISENBRUK, Jiří  
Středověké Znojmo bylo centrem výroby železa / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
17, č. 24 (12.6.2007), s. 5 
Znojmo - historické - památky - středověká - centra - - železo – výroba 
 

455.  JUR 
Ulička průchozí stále není / jur. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 27 (3.7.2007), s. 2. 
Znojmo - historické - památky - centrum - uličky - stánkaři - vyklizení - uzavření 
 

456.  GROSSMANN, David 
Unikátní náhrobky jsou zazděné v domech / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 171 (25.7.2007), s. 3.  
Znojmo - historické - památky - náhrobky - židovské - nápisy - Židé 
 

457.  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo: Co s hradem? / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 176 (31.7.2007), s. B2.  
Znojmo - historické - památky - historická - centra - Znojemský hrad - projekty - dotace 
 

458.  EISENBRUK, Jiří  
Americké sklo pro loucký kostel / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 31 
(31.7.2007), s. 1. 
Znojmo - historické - památky - kostely - kostel sv. Václava - sklo - vitráže 
 

459.  GRD 
Městské hradby čeká opravy / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 185 (10.8.2007), s. 3.  
Znojmo - historické - památky - hradby - kaple sv. Václava - Rotunda sv. Kateřiny - 
opravy - rekonstrukce 
 

460.  MOŠTĚK, Martin 
Klášter marně čeká na využití : Znojmo žádá stát o opuštěný kapucínský klášter, zatím ale 
nemá studii budoucího využití. Převod komplikuje restituční nárok / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 195 (22.8.2007), s. 3. 
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dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Kapucínský klášter marně čeká na další využití. Znojemské noviny. 
24.8.2007, roč. 5, č. 34, s. 4. 
Znojmo - historické - památky - kapucínský klášter - vlastnictví - převody - využití - 
studie 
 

461.  XA 
Dny evropského dědictví 2007 / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 16 (30.8.2007), 
s. 1. 
Znojmo - historické - památky - Dny evropského dědictví - programy - zahájení 
 

462.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Památky lákaly o desetitisíce lidí víc : kasteláni zámků a hradů na Znojemsku jsou 
spokojeni. Letos výrazně stoupla návštěvnost. / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 204 (1.9.2007), s. 3. 

dtto:  

DAR. Památky: víc turistů. Znojemské noviny. 7.9.2007, roč. 5, č. 36, s. 2. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - hrady - zámky - návštěvnost 
 

463.  PAVLÍK, V. 
Něco znojemské historie : Gotický sloup od bývalé Horní (pražské) brány / V. Pavlík. -- In: 
Život farností Znojma. -- Č. 7 (2007), s. 3-4 . -- R-2813 
Znojmo - historické - památky - Horní brána - sloupy - gotika - historie 
 

464.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Památky: o víkendu zdarma / Darina Rubešová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 36 (7.9.2007), s. 1.  
Znojmo - historické - památky - Dny evropského kultur. dědictví - programy - zrušení 
 

465.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Také Hradiště bývalo dlouhou dobu zámkem / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 36 (7.9.2007), s. 3.  
Znojmo-Hradiště - historické - památky - kláštery - zámecká - sídla - dějiny 
 

466.  JAK 
Dny Evropského dědictví / jak. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 16 (14.9.2007), s. 8. 
Znojmo-oblast (Česko) - historické - památky - řemesla - lidová kultura - Dny evropského 
dědictví - programy - zahájení 
 

467.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 38 (18.9.2007),  
s. 11. 
Znojmo - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - historie - současnost 
 

468.  PAVLÍK, V. 
Něco znojemské historie : Kostel sv. Alžběty Durynské (pův. sv. Bernardina ze Sieny) /     
V. Pavlík. -- In: Život farností Znojma. -- č. 8 (2007), s. 3-5 . -- R-2813 
Znojmo - historické - památky - kostely - kostel sv. Alžběty - historie 
 

469.  PAVLÍK, V. 
Něco znojemské historie : Středověké městské špitály ve Znojmě / V. Pavlík. -- In: Život 
farností Znojma. -- Č. 9 (2007), s. 4-6 . -- R-2813 
Znojmo - historické - památky - středověk - městské - špitály - dějiny 
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470.  MOŠTĚK, Martin 
Lidl: demolici prošetří policie : znojemští radní i policie se zřejmě budou zabývat demolicí 
budovy, která padla za oběť stavbě supermarketu Lidl / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 260 (7.11.2007), s. 1 

dtto: 

STŘECHA, František. Domek s věžičkami padl. Znojemský týden. 12.11.2007, roč. 7,     
č. 46, s. 1. 
Znojmo - historické - památky - velodromy - vstupní - objekty - demolice - trestní 
oznámení - supermarkety - Lidl - výstavba 
 

471.  POKLADY 
Poklady Moravy chtějí být národní památkou : devět kulturních památek jižní Moravy je na 
seznamu, z kterého vláda vybere ty, které bude přísněji chránit. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 260 (7.11.2007), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo - historické - památky - kostel Panny Marie - národní památky - 
seznamy - výběr - ochrana 
 

472.  MM 
Znojemský hrad má sloužit i kongresům / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 260 (7.11.2007), s. 3. 
Znojmo - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - využití - kongresy - studie - 
projednávání 
 

473.  TREK 
Kostel v Louce navržen na národní kulturní památku / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, 
č. 45 (6.11.2007), s. 5. 
Znojmo - historické - památky - kostely - kostel Panny Marie - kostel sv. Václava - 
národní kulturní památky - seznamy - výběr 
 

474.  SMOLA, Vojtěch 
Starosta Znojma by klášter oželel / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 18, č. 265 (13.11.2007), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo - historické - památky - Loucký klášter - využití - Ministerstvo financí - Městský 
úřad Znojmo - bezúplatné převody - jednání 
 

475.  SMO 
Kostel u Louckého kláštera by mohl být národní kulturní památkou / smo. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 45 (9.11.2007), s. 2.  
Znojmo - historické - památky - kostely - kostel Panny Marie - kostel sv. Václava - 
národní kulturní památky - seznamy - výběr 
 

476.  SMOLA, Vojtěch 
Budoucí sestřičky se rozhodly opravit znojemské hradby / Vojtěch Smola. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 266 (14.11.2007), s. 2. 

dtto: 

SPA. Sestřičky opraví zeď. Rovnost-Znojemský deník. 19.11.2007, roč. 17, č. 269, s. 3.  
SPA. Zdravotní sestřičky opraví zeď v parku. Znojemské noviny. 23.11.2007, roč. 5, č. 47, 
s. 5. 
Znojmo - historické - památky - opravy - projekty - SOS Znojmu - hradby - sprejeři - 
malby - odstranění 
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477.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 46 (13.11.2007), 
s. 11. 
Znojmo - historické - památky - gotická - radniční věž – historie 
 

478.  TOMAN, Jan 
Pátý díl Toulavé kamery vede i do Znojma / Jan Toman. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 48 (26.11.2007), s. 6.  
Znojmo - historické - památky - zbraně - Jihomoravské muzeum Znojmo - průvodce 
 

479.  JM 
U Mikuláše restaurují pět set let staré malby / jm. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 7, č. 48 
(26.11.2007), s. 9. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region 
Znojmo - historické - památky - kostely - kostel sv. Mikuláše - malby - restaurování 
 

480.  MM 
Na stole jsou první studie využití hradu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 279 (30.11.2007), s. 3.  
Znojmo - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - studie - rekonstrukce 
 

481.  JM 
Jircháře budou průchozí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 49 (3.12.2007), s. 5.  
Znojmo - historické - památky - hradby - opravy - V jirchářích - zpřístupnění 
 

482.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 49 (4.12.2007),  
s. 11. 
Znojmo - historické - památky - chrámy - chrám sv. Mikuláše - historie 
 

483.  GROSSMANN, David 
Znojmo přestane usilovat o Louku : Znojmo zřejmě přestane usilovat o bezplatný převod 
kláštera v Louce na město / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 291 (14.12.2007), s. 3.  
Znojmo - historické - památky - kláštery - Loucký klášter - město - převod 
 

484.  KOSATÍK, Pavel 
Přemyslovské variace : fresky ve znojemské rotundě svaté Kateřiny (1134) / Pavel Kosatík. 
-- In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, č. 9 (3.3.2008), s. 68-69. 
Znojmo - historické - památky - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) - Přemyslovci - 
fresky - charakteristika 
 

485.  LENKOVÁ, Jitka 
Znojmo s pomocí jihlavských havířů / Jitka Lenková, Tereza Hromádková. -- In: in-
magazín Hospodářských novin. -- Roč. 7, č. 38 (17.9.2008), s. 10. 
Znojmo - historické - památky – podzemí 
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Veře jný  ž ivot  –  státní  správa :  
 
 

486.  CHAF 
Pavel Mertlík: Potřebujeme vládu a pokud možno chytrou / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 3 (15.1.2007).  
Znojmo - veřejný život - státní správa - politika - ministr financí - rozhovory - Mertlík, 
Pavel 
 

487.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Cyril Svoboda na otázku, zda by mohl žít s romskou rodinou, neodpověděl / Ľuba 
Peterková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 5 (30.1.2007), s. 1.  

dtto: 

xa. Cyril Svoboda ve Znojmě. Znojemské listy. 1.2.2007, roč. 16, č. 2, s. 2. 
Znojmo - veřejný život - státní správa - vláda ČR - osobnosti - ministři - ministr vlády - 
Svoboda, Cyril 
 

488.  GROSSMANN, David 
Špaček v Senátu příští rok končí / David Grossmann, ČTK. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 230 (3.10.2007), s. 3.  
Jižní Morava - Znojmo - veřejný život - státní správa - senátoři - Špaček, Milan - odchod - 
kandidatura - odstoupení 
 

489.  SUŠANKA, Fil ip 
Obce získají díky poslancům víc peněz : Do rozpočtů jihomoravských obcí přitečou miliony 
korun navíc. Na většině radnic už vědí, na co zvýšené příjmy využijí / Filip Sušanka. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 255 (1.11.2007), s. 5.  
Jižní Morava - Znojmo - veřejný život - státní správa - Poslanecká sněmovna - poslanci - 
rozpočty - zvýšení - schválení 
 

490.  GROSSMANN, David 
Prezident Klaus míří na Znojemsko : na tři hodiny dnes na Znojemsko zavítá prezidentský 
pár / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, 
č. 276 (27.11.2007).  

dtto: 

DUCHÁČKOVÁ, Pavla. Přijel prezident. A lidé plakali.... Mladá fronta dnes. 27.11.2007, 
ISSN 1210-1168 -- roč. 18, č. 276, s. 3, Jižní Morava. 
Znojmo - Moravský Krumlov - veřejný život - státní správa - osobnosti - prezidenti - 
Klaus, Václav - návštěvy 
 

491.  CHAF 
Do Znojma míří prezident Klaus / chaf, be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 48 (26.11.2007), s. 1, 2.  
Znojmo - veřejný život - státní správa - osobnosti - prezidenti - Klaus, Václav - návštěvy 
 

492.  KRUTIŠ, Dalibor 
Po Epopeji je vítaly okurky a víno : prezident s chotí završil ve Znojmě třídenní návštěvu 
jižní Moravy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 277 (28.11.2007), s. 1, 3. 
Znojmo - Moravský Krumlov - veřejný život - státní správa - prezidenti - Klaus, Václav - 
návštěvy 
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493.  KRUTIŠ, Dalibor 
Václav Klaus s chotí na chvíli navštívili Znojemsko : prezidentský pár prosvištěl regionem / 
Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 48 (30.11.2007), 
s. 7.  

dtto: 

JM, CHAF, DOMS. Návštěva Klause: bleskovka. Znojemský týden. 3.12.2007, roč. 7,      
č. 49, s. 1,2,9. 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - státní správa - osobnosti - prezidenti - Klaus, 
Václav - návštěvy 
 

494.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Prezidenta ve Znojmě uvítaly tisíce občanů / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, 
č. 49 (4.12.2007), s. 1, 3. 

dtto: 

ŠIP. Do Znojma přijel prezident. Znojemské listy. 6.12.2007, roč. 16, č. 23, s. 1. 
Znojmo - veřejný život - státní správa - prezidenti - Klaus, Václav - návštěvy 
 
 
 

Veře jný  ž ivot  –  místní  správa:  
 
 

495.  MOŠTĚK, Martin 
Znojemská opozice kritizuje složení komisí : tři komunisté neprošli hlasováním rady / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 17, č. 1 (2.1.2007), s. 3. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - městské zastupitelstvo - 
komise - složení - opozice - kritika 
 

496.  SMOLA, Vojtěch 
Radnice: Velké Znojmo : bude ze Znojma statutární město? Radnice by chtěla, okolní obce 
však váhají / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 4 
(5.1.2007), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - statutární města - změny - podmínky - obce - 
připojení - jednání 
 

497.  RADNICE 
Radnice Znojma omládla : věkový průměr současných zastupitelů dosahuje čtyřiceti šesti 
let. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 12 (15.1.2007),     
s. 3.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - městské zastupitelstvo - 
zastupitelé - věkový průměr - omlazení 
 

498.  VSM 
Dluhy vymohou advokáti z Brna / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 34, s. 2, Jižní Morava (9.2.2007).  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - dlužníci - dluhy - pokuty 
- nájemné - vymáhání - advokátní kanceláře 
 

499.  MOŠTĚK, Martin 
Dotace na kulturu se změní : radní mají vybrat prestižní akce. Názory pořadatelů se zatím 
liší / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 50 
(28.2.2007), s. 3.  
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Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - rozpočet - 2007 - 
projednávání - kulturní akce - dotace - změny 
 

500.  KRUTIŠ, Dalibor 
Vlajku má Znojmo a Miroslav / Dalibor Krutiš, ČTK. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
Roč. 18, č. 60 (12.3.2007), s. 3. -- ISSN 1802-0933 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Městský úřad Miroslav - 
podpora - Tibet (Čína) - vyvěšení - vlajky 
 

501.  SMOLA, Vojtěch 
Po zbití důchodce bude Znojmo pod dohledem / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 64 (16.3.2007), s. 1, 2, Jižní Morava.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - vyhlášky - bezpečnost - 
přezkoumání 
 

502.  VSM 
Za takových podmínek Loucký klášter nechceme / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 64 (16.3.2007), s. 2, Jižní Morava.  

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Starosta Nezveda: Žádost o Louku byla málo uvážená. Rovnost-
Znojemský deník. 14.4.2007, roč. 18, č. 88, s. 3. 
MACOUN, Eman. Loucký klášter: Znojmo odmítá kruté podmínky státu. Znojemsko 
víkend. 30.3.2007, roč. 2, č. 13, s. 2. 
Znojmo - Loucký klášter - místní správa - veřejný život - Městský úřad Znojmo - 
bezplatné - převody - majetek 
 

503.  SMOLA, Vojtěch 
Prostitutky vědí, jak se vymlouvat / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18,  č. 69, s. 1, Jižní Morava (22.3.2007).  
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - obecní vyhlášky - prostituce - 
veřejná prostranství - zákaz - prostitutky - obcházení 
 

504.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Znojmo má rozpočet / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 73 (27.3.2007), s. 3.  

dtto: 

SMOLA, Vojtěch. Odhlasováno. Znojmo má konečně rozpočet. Mladá fronta dnes, 
27.3.2007, roč. 18, č. 73, s. 1, 3, Jižní Morava. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Zastupitelstvo města 
Znojma - hospodaření - schválení - rozpočet 
 

505.  STŘECHA, František 
Starosta Petr Nezveda: Když jsem byl první den na radnici, tak mě tady zamkli / František 
Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- 
Roč. 7, č. 2 (8.1.2007), s. 4.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - osobnosti - starostové - 
Nezveda, Petr - rozhovory 
 

506.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Louku chce neznámá firma / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 74 (28.3.2007), s. 1. 
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dtto: 

JAC. Chtějí lepší podmínky pro převod kláštera v Louce. Právo. 28.3.2007, roč. 17, č. 74, 
s. 10. 
SMOLA, Vojtěch. Bude klášter sloužit vědcům? Mladá fronta dnes. 28.3.2007, roč. 18,    
č. 74, s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - majetek - Loucký klášter 
- koupě - zájemci - firmy - Balneo Medical Group 
 

507.  SMOLA, Daniel 
Na radnici bojují o lesy / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 78 (2.4.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Zastupitelstvo města Znojma - hospodaření - 
pronájem - lesy - městské lesy 
 

508.  MM 
Znojmo hájí epopej / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, 
č. 80 (4.4.2007),   s. 3.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Zastupitelstvo města Znojma - podpora - 
Slovanská epopej 
 

509.  MOŠTĚK, Martin 
Znojmo zřejmě koupí areál Povodí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 86, s. 1 (12.4.2007).  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - areály - Povodí Moravy - 
odkoupení - využití - rozhodování - Vodácký oddíl Neptun - projekty 
 

510.  SMOLA, Daniel 
Den s Deníkem: politika i zábava / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 86 (12.4.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - občané - 
diskuse - aktuální - problémy - městské byty – prodej 
 

511.  DAR 
Radnice odvolala vedoucího majetkového odboru / dar. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 91 (18.4.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Rada města Znojma - 
odvolání - vedoucí - majetkový odbor 
 

512.  KRUTIŠ, Dalibor 
Radnice nabídla zakázku opozici : lukrativní smlouvu na opravy aut nabídla radnice 
opozičnímu zastupiteli / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 97, s. 1 (25.4.2007).  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Městská policie - Městská 
zeleň Znojmo - služební vozy - servis - zajišťování - firmy - výběrové řízení 
 

513.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Byty se budou prodávat dráž / Jitka Mitysková. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 3 (15.1.2007).  

dtto: 

KRUTIŠ, Dalibor. Město hledá způsob prodeje bytů. Znojemské noviny. 13.4.2007, roč. 5, 
č. 15, s. 3. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo - byty - 
prodej 
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514.  SMOLA, Vojtěch 
100 dní "zlého muže" / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 99 (27.4.2007), s. 1.  

dtto: 

SMOLA, Vojtěch. Chystáme velkou ofenzivu, ale nejsou peníze. Mladá fronta dnes. 
27.4.2007, roč. 18, č. 99, s. 2. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - osobnosti - starostové - 
Nezveda, Petr 
 

515.  TREK 
Znojemští radní chtějí využít peníze z Bruselu / trek. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 
1802-1964 -- Roč. 2,  č. 17 (27.4.2007), s. 2.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - městské úřady - Městský úřad Znojmo - finance - 
EU 
 

516.  SMOLA, Daniel 
Jde o politickou hru, komentuje některé své kritiky starosta Petr Nezveda : starosta Znojma 
Petr Nezveda má za sebou prvních sto dnů ve vedení radnice. Některé jeho kroky provázejí 
spekulace o vazbách na brněnské podnikatele / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 102, s. 3 (2.5.2007).  
Znojmo - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - rozhovory 
 

517.  MACOUN, Eman 
Zastupitelé si hlídají finance / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- 
Roč. 17, č. 3 (16.1.2007), s. 2.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - zastupitelstva - finance - Městský úřad Znojmo 
 

518.  XA 
Za odpad i letos zaplatíme 450 Kč / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 1 (18.1.2007), 
s. 1. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - zastupitelstva - Městský úřad Znojmo - vyhlášky 
- odpady 
 

519.  SEZNAMTE 
Seznamte se, prosím. Znojemské listy představují: radní a zastupitelé města Znojma. -- In: 
Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 1 (18.1.2007), s. 2-4. 

dtto: 

ZNOJEMSKÉ listy představují: zastupitelé města Znojma. Znojemské listy. 1.2.2007, roč. 
16, č. 2, s. 3. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelé - Nezveda, 
Petr - Balík, Pavel - Blažíček, Jan - Keremidský, Marian - Kacetl, Jiří - Finda, Vladimír - 
Kaššai, Zbyšek - Valášková, Jana - Mašek, Oto - Kárník, Jan - Karšulín, Pavel - Špaček, 
Milan 
 

520.  MAHR 
Mahr zaplatil ČASu a skončil. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 4 (22.1.2007).  
Znojmo - veřejný život - místní správa - městské úřady - Městský úřad Znojmo - odvolání 
- Mahr, Zdeněk 
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521.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Místostarosta Marian Keremidský: Rozjetý vlak navedeme na správnou kolej / Jitka 
Mitysková. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- 
Roč. 7, č. 4 (22.1.2007), s. 4.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - místostarostové - 
Keremidský, Marian - rozhovory 
 

522.  VSM 
Šéf Městských lesů Znojmo přišel o místo / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 103, s. 2, Jižní Morava (3.5.2007).  

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Radní odvolali ředitele lesů. Vedení města se nelíbí hospodaření 
organizace. Jelínek kritiku odmítá. 3.5.2007. Roč. 18, č. 103, s. 1. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - příspěvkové organizace - Městské lesy Znojmo - 
hospodaření - pronájem - jednání - ředitelé - odvolání - výběrové řízení 
 

523.  ŠUFAJZL, J. 
Petr Nezveda: Starosta musí být manažer, a ne byrokrat / J. Šufajzl. -- In:Znojemsko. -- 
ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 5 (30. 1.2007), s. 2.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - osobnosti - starostové - 
Nezveda, Petr - rozhovory 
 

524.  NEZVEDA, Petr 
Obecně závazná vyhláška města Znojma č. 1/2007 / Petr Nezveda. -- In: Znojemské listy. 
-- Roč. 16, č. 2 (1.2.2007), s. 6. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Zastupitelstvo města 
Znojma - vyhlášky - obecně závazné vyhlášky 
 

525.  STŘECHA, František 
Jan Blažíček: Rozladilo mě, že každé rozhodnutí je mnohaměsíční proces / František 
Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- 
Roč. 7, č. 6 (5.2.2007), s. 4.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - místostarostové - 
Blažíček, Jan 
 

526.  ZNOJEMSKÉ 
Znojemské listy představují: zastupitelé města Znojma. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, 
č. 3 (15.2.2007), s. 3. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Zastupitelstvo města 
Znojma - zastupitelé - Kaman, Pavel - Štrausová, Jaroslava 
 

527.  SMO 
Znojemská radnice má nového tajemníka / smo. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 7 (16.2.2007), s. 1.  

dtto:  

xa. Ing. Vladimír Krejčíř tajemníkem Městského úřadu ve Znojmě. Znojemské listy. 
15.3.2007, roč. 16, č. 5, s. 3. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - radnice - osobnosti - 
tajemníci - Krejčíř, Vladimír 
 

528.  MM 
Radnice chce pronajmout lesy / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
5, č. 8(23.2.2007), s. 3.  
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Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pronájmy - lesy 
 

529.  EISENBRUK, Jiří  
Bude Znojmo statutárním městem? / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 
1802-1964 -- Roč. 2, č. 8 (23.2.2007), s. 2.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - statutární města - změny - jednání - obce - 
připojení 
 

530.  ZNOJEMSKÉ 
Znojemské listy představují: zastupitelé města Znojma. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, 
č. 4 (1.3.2007), s. 2. 

dtto: 

Znojemské listy představují: zastupitelé města Znojma. Znojemské listy. 15.3.2007, roč. 
16, č. 5, s. 2-3. 
Znojemské listy představují: zastupitelé města Znojma. Znojemské listy. 29.3.2007, roč. 
16, č. 6, s. 2. 
Znojemské listy představují: zastupitelé města Znojma. Znojemské listy. 11.5.2007, roč. 
16, č. 9, s. 2. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Zastupitelstvo města 
Znojma - zastupitelé - Bouda, Otto - Schneiderová, Jitka - Bayerová, Marta - Hodák, 
Karel - Štohl, Pavel - Antonínová, Radka - Kasanová, Kateřina - Hekrle, Ludvík - Krátký, 
Petr 
 

531.  MM 
Znojmo bude mít nový web / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 112 (15.5.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - webové - prezentace - 
změny - výběrové řízení 
 

532.  EISENBRUCK, Jiří  
Město zpřísňuje finanční hospodaření se svými lesy / Jiří Eisenbruck. -- In: Znojemsko. -- 
ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 11 (13.3.2007), s. 1, 3.  

dtto: 

mm. Ředitel hájí hospodaření. Znojemské noviny. 30.3.2007, roč. 5, č. 13, s. 2. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - hospodaření - lesy - Městské lesy Znojmo 
 

533.  EKS 
Kdo byl Josef Mareš / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 13 (26.3.2007), s. 4.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Mareš, Josef 
 

534.  MOŠTĚK, Martin 
Ulička u Dyje změní tvář / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 14 (6.4.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - hospodaření - majetek - koupě - uličky - 
rekonstrukce - spolupráce - majitelé - Obchodní dům Dyje 
 

535.  MM 
Vznikl fond pro rozvoj města / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 113 (16.5.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - prodej - 
majetek - výnosy - fondy 
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536.  CHAF 
Znojmo má nové logo / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
Roč. 7, č. 19 (7.5.2007), s. 2. -- ISSN 1213-5585 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - propagace - loga 
 

537.  ŠIP 
Znojmo a Eslöv má spojovat nejen Herbert Felix / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16,   
č. 9 (11.5.2007), s. 1. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - družba - Eslöv - Felix, Herbert - Institut Herberta 
Felixe - spolupráce 
 

538.  PROGRAMOVÉ 
Programové prohlášení Rady města Znojma pro volební období 2006-2010. -- In: 
Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 9 (11.5.2007), s. 2. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Rada města Znojma - 
Programové prohlášení - 2006-2010 
 

539.  SMOLA, Daniel 
Starosta Nezveda: Jde o politickou hru : starosta Znojma Petr Nezveda má za sebou 
prvních sto dnů ve vedení radnice. Některé jeho kroky provázejí spekulace o vazbách na 
brněnské podnikatele / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
5, č. 18, s. 3 (4.5.2007).  
Znojmo - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - rozhovory 
 

540.  ČTK 
Logo mají jen Znojmo a Brno / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 126, s. 7 (31.5.2007).  

dtto: 

ČTK. Logo si nechalo navrhnout jen Znojmo a Brno. Znojemské noviny. 1.6.2007, roč. 5,  
č. 21, s. 7. 
Jihomoravský kraj - Brno - Znojmo - veřejný život - místní správa - města - propagace - 
loga - design 
 

541.  KRAT 
Harderwijští ve Znojmě / krat, šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 10, (25.5.2007),  
s. 2. 
Znojmo - Harderwijk - veřejný život - místní správa - spolupráce - návštěvy 
 

542.  MAŠEK, Oto 
Město Znojmo a partnerská města / Oto Mašek. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 10 
(25.5.2007), s. 3. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - partnerská města - poznávání - spolupráce - 
aktivity 
 

543.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Rodinné pasy platí i ve Znojmě : vedení města schválilo slevy do kulturních objektů 
držitelům rodinných pasů / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 140 (16.6.2007), s. 3. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - projekty - Rodinný pas - držitelé - slevy - kulturní 
- sportovní - objekty 
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544.  TREK 
Nová ředitelka Znojemské Besedy Martina Špačková / trek. -- In: Znojemsko. -- ISSN 
1212-169X -- Roč. 17, č. 22 (29.5.2007), s. 3.  

dtto: 

KRUTIŠ, Dalibor. Nestačí plakáty po městě, propagace musí být větší. Znojemské noviny. 
8.6.2007, roč. 5, č. 23, s. 2. 
XA. Znojmo má velký turistický potenciál. Znojemské listy. 8.6.2007, roč. 16, č. 11, s. 2. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - výběrová řízení - Znojemská Beseda - osobnosti - 
ředitelky - Špačková, Martina 
 

545.  EIS 
Stokrát nic umořilo vola, říká o pasivitě Znojmáků místostarosta Marian Keremidský / eis. 
-- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 28 (10.7.2007), s. 5.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - místostarostové - 
Keremidský, Marian - rozhovory 
 

546.  ŠIP 
Rada jmenovala nové ředitele / šip. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, 
č. 23 (8.6.2007),  s. 1.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - zastupitelstva - zasedání - jmenování - ředitelé 
 

547.  STŘECHA, František 
Jiří Peřinka: Ve znojemské ČSSD se musí udělat pořádek / František Střecha. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- Roč. 7, č. 26 (25.6.2007), s. 2. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - politické - strany - ČSSD - předsedové - Peřinka, 
Jiří - rozhovory 
 

548.  NOVÁ 
Nová vyhláška o odpadech. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 13 (4.7.2007), s. 1, 2. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - vyhlášky - obecně 
závazné vyhlášky – odpady 
 

549.  MAKY 
Znojmu vůbec nevadí, že má logo jako Olomouc / maky. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 24 
(12.6.2007), s. 4. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - propagace - loga 
 

550.  BE 
Znojemský radní Oto Mašek: Nejšťastnější jsem s rodinou / be. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 30 (23.7.2007), s. 4.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Rada města Znojma - osobnosti - radní - Mašek, 
Oto - rozhovory 
 

551.  STŘECHA, František 
Místostarosta Blažíček: slyšel jsem, že se chystá defenestrace / František Střecha. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 31 
(30.7.2007), s. 4.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - osobnosti - 
místostarostové - Blažíček, Jan - rozhovory 
 

552.  KRUTIŠ, Dalibor 
Místostarosta si chystá trafiku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 187 (13.8.2007), s. 1, 3.  
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dtto: 

JM. Povede domov důchodců Pavel Balík?. Znojemský týden. 13.8.2007, roč. 7, č. 33,     
s. 1. 
KRUTIŠ, Dalibor. Balík má zájem o místo ředitele domova důchodců. Znojemské noviny. 
17.8.2007, roč. 5, č. 33, s. 1. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - místostarostové - Balík, 
Pavel - domovy důchodců - uchazeči - ředitelé 
 

553.  MOŠTĚK, Martin 
Radní řekli, na co dají peníze / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 189 (15.8.2007), s. 1.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - finance - schválení - 
projekty 
 

554.  SMOLA, Vojtěch 
Balík chce k důchodcům : místostarosta Znojma se přihlásil do výběrového řízení, kolegové 
to nevědí / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18,        
č. 195 (22.8.2007), s. 1, 3, Jižní Morava. 

dtto: 

TREK. Pavel Balík dělá dva konkurzy. Znojemsko. 21.8.2007, roč. 17, č. 34, s. 3. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - osobnosti - místostarostové - Balík, Pavel - 
zdravotní stav - Domov důchodců Jevišovice - ředitelé - výběrové řízení - účast 
 

555.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Debatu na radnici ovládly emoce / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18 (6.9.2007), č. 208, s. 3.  

dtto: 

ŠIPOŠOVÁ, Denisa. Setkání s občany. Rovnost - Znojemský deník. 7.9.2007, roč. 18,     
č. 209, s. 8. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - radnice - obyvatelé - besedy - stížnosti 
 

556.  VSM 
Dohady, zda Balík odejde, trvají / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 209 (7.9.2007).  
Znojmo - veřejný život - místní správa - osobnosti - místostarostové - Balík, Pavel - 
domovy důchodců - ředitelé - výběrová řízení - účast 
 

557.  KRUTIŠ, Dalibor 
Kauza Balík: dohady trvají / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 211 (10.9.2007), s. 1.  

dtto:  

JM, CHAF. Pavel Balík do Jevišovic zatím nejde. Znojemský týden. 10.9.2007, roč. 7,      
č. 37, s. 2. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - krajská - rada - Domov pro důchodců Jevišovice 
- výběrová řízení - zrušení - konkurzy - vyhlášení - Balík, Pavel 
 

558.  GROSSMANN, David 
Na úřad přes internet? S problémy / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 222 (22.9.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - městské úřady - obecní úřady - elektronické 
systémy - peníze - nedostatky 
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559.  XA 
Zastupitelé rozhodli o názvu Městský park / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 18 
(27.9.2007), s. 1, 2. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zasedání - zastupitelstva 
- rozhodování - schválení 
 

560.  GROSSMANN, David 
Audit poradí, zda propustit úředníky / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 232 (5.10.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - městské úřady - personální - 
audity - změny 
 

561.  SMOLA, Vojtěch 
Bývalý znojemský starosta zase úřaduje. "Mám to prý zkusit," říká / Vojtěch Smola. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 235 (9.10.2007), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 

GRD. Místostarosta Pavel Balík se vrátil do svého úřadu. Znojemské noviny. 5.10.2007, 
roč. 5, č. 40, s. 1. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - osobnosti - místostarostové - Balík, Pavel - 
nemoc - funkce - odchod - úvahy 
 

562.  STŘECHA, František 
Zemětřesení v komisích: Odešlo dvaadvacet lidí / František Střecha. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 42 (15.10.2007), s. 
1, 2.  

dtto: 

ŠUFAJZL, Jarda. Proč rada odvolala členy komisí. Znojemsko. 16.10.2007, roč. 17, č. 42, 
s. 3. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - městská rada - komise - odchody 
 

563.  SMETANA, Jiří  
Vedení se chválí, opozice soptí / Jiří Smetana. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 245 (20.10.2007), s. 2, Jižní Morava.  
Jižní Morava - Znojmo - veřejný život - místní správa - radnice - komunální - volby - 
změny 
 

564.  GROSSMANN, David 
Skopal míří do Senátu, Kaššai je novým předsedou : Kandidátem ČSSD do senátních voleb 
bude Ladislav Skopal. Místostarosta Keremidský ztratil na víkendovém kongresu podporu 
okresní organizace / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 246 (22.10.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - senátní - volby - ČSSD - kandidáti - Skopal, 
Ladislav - zastupitelstvo - osobnosti - předsedové - Kaššai, Zbyšek - zvolení 
 

565.  MM 
Radnici ubude úředníků / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 249 (25.10.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - radnice - Rada města Znojma - organizační 
změny - zaměstnanci - snížení 
 

566.  VSM 
Znojmo sníží počty úředníků / vsm, sol. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 18, č. 250 (26.10.2007), s. 4, Jižní Morava. 
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Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zaměstnanci- počty - 
snížení 
 

567.  ŠIP 
Harderwijk: pilířem spolupráce školství a cestovní ruch / šip. -- In: Znojemské listy. -- 
Roč. 16, č. 20 (25.10.2007), s. 1. 
Znojmo - Harderwijk - veřejný život - místní správa - spolupráce - školství - cestovní ruch 
- návštěvy 
 

568.  ZNOJMO 
Znojmo už má svůj vánoční strom. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 273 (23.11.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Vánoce - výzdoba - Vánoční strom - nám. T. G. 
Masaryka 
 

569.  ŠIP 
Americký velvyslanec ve Znojmě : Američané by neměli znát jen Prahu / šip. -- In: 
Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 22 (22.11.2007), s. 1. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - velvyslanci - Spojené státy americké - Graber, 
Richard W. - návštěvy 
 

570.  GROSSMANN, David 
Rada odvolala šéfku Besedy : jen půl roku pracovala na pozici ředitelky Znojemské Besedy 
Martina Špačková / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 278 (29.11.2007), s. 1, 3.  

dtto: 

GROSSMANN, David. Rada města překvapivě odvolala ředitelku Besedy. Znojemské 
noviny. 30.11.2007, roč. 5, č. 48, s. 5. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Znojemská Beseda - osobnosti - ředitelky - 
Špačková, Martina - odvolání 
 

571.  GROSSMANN, David 
Hlavní investice: centrum odpadů : Znojmo bude příští rok hospodařit s téměř devíti sty 
miliony korun / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 279 (30.11.2007), s. 1, 5.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - rozpočty - nárůst - investice 
 

572.  BE 
Beseda je bez ředitelky / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 49 (3.12.2007).  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Znojemská Beseda - osobnosti - ředitelky - 
Špačková, Martina - odvolání 
 

573.  BE 
Radní navrhli rozpočet města / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 49 (3.12.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Zastupitelstvo města Znojma - Městský úřad 
Znojmo - hospodaření - návrhy - rozpočty 
 

574.  GROSSMANN, David 
Chcete znát usnesení rady? Podejte žádost / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 282 (4.12.2007), s. 1. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - městská rada - usnesení - zveřejňování 
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575.  SMOLA, Vojtěch 
Největší investice? Na odpady : ve Znojmě příští týden schvalují rozpočet / Vojtěch Smola. 
-- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 284 (6.12.2007), s. 2, Jižní 
Morava.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - rozpočty - schvalování - nárůst - investice 
 

576.  GRD 
Znojmo testuje nový web / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 284 (6.12.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - webové - prezentace - 
testování 
 

577.  TREK 
Konec ředitelky Znojemské Besedy už po půl roce! / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17,     
č. 49 (4.12.2007), s. 1. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Znojemská Beseda - osobnosti - ředitelky - 
Špačková, Martina - odvolání 
 

578.  SMOLA, Daniel 
Ve Znojmě vznikne jednotka operativního zásahu / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 287 (10.12.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Nezveda, Petr - rozhovory 
 

579.  SMO 
Znojmo: konec roku s osmi radními / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 286 (8.12.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - městská rada - členové - radní 
 

580.  SMOLA, Vojtěch 
Města dají miliony na opravy zámků a škol / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 289 (12.12.2007), s. 3, Jižní Morava. 
Jižní Morava - Znojmo - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočty - 2008 - 
schvalování 
 

581.  MOŠTĚK, Martin 
Znojmo má schválený rozpočet : beze změn, připomínek a úprav schválili znojemští 
zastupitelé rozpočet na příští rok / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 289 (12.12.2007), s. 3. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočty - 2008 - schválení 
 

582.  KOVAŘÍK, Pavel 
Předvánoční průzkum ve Znojmě: Patriotismus a politika / Pavel Kovařík. -- In: Znojemsko. 
-- Roč. 17, č. 50 (11.12.2007), s. 4. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - politické - strany - průzkumy - inPuncto 
 

583.  DUŠ 
Znojemská beseda hledá nového ředitele / duš. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 23 
(6.12.2007), s. 2. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Znojemská Beseda - výběrová - řízení - ředitelé 
 

584.  GRD 
Znojmáci volí osobnost roku / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 295 (19.12.2007), s. 3. 
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Znojmo - veřejný život - místní správa - ankety - Osobnost roku - hlasování - Znojemská 
Beseda 
 

585.  GROSSMANN, David 
Czech POINT: snadněji na úřadech : obce a města na Znojemsku se připojilado projektu 
Czech POINT. / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 18, č. 296 (20.12.2007), s. 3. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - občané - úřady - komunikace - zlepšení - 
projekty - Czech Point - připojení 
 

586.  DŠ 
Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2008 / dš. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 51/52 
(18.12.2007), s. 12. 

dtto: 

MM. Schválili rozpočet. Znojemské noviny. 14.12.2007, roč. 5, č. 50, s. 4. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - zastupitelé - rozpočty - schválení - 2008 
 

587.  RZT 
Marta Bayerová kandiduje do senátu / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 50 (10.12.2007), s. 1.  

dtto: 

GRD. Poslankyně Bayerová chce do Senátu. Znojemské noviny. 14.12.2007, roč. 5, č. 50, 
s. 3. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - politické strany - KSČM - senátní - volby - 
kandidáti - Bayerová, Marta 
 

588.  ŠIP 
Znojmo má schválený rozpočet na příští rok : největší investiční akcí bude odpadové 
centrum / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 24 (20.12.2007), s. 1. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - zastupitelé - rozpočty - schválení - 2008 
 

589.  STAROSTA 
Starosta Znojma Petr Nezveda: Na radnici se opravdu nenudím. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 7, č. 51/52 (17.12.2007),        
s. 1, 2. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - osobnosti - starostové - 
Nezveda, Petr - rozhovory 
 

590.  STŘECHA, František 
Senátor Karel Marušák, pohnutý osud československého demokrata / František Střecha. -
- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 
51/52 (17.12.2007),   s. 10.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - osobnosti - senátoři - politici - Marušák, Karel - 
životopisy 
 

591.  KRUTIŠ, Dalibor 
Europoslanec Železný pomůže jen radou : více než tři roky funguje ve Znojmě kancelář 
poslance Evropského parlamentu Vladimíra Železného / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 51 (21.12.2007), s. 1.  
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - místní správa - europoslanci - Železný, Vladimír - 
kanceláře - konzultace 
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Veře jný  ž ivot  –  spo lečenské organizace :  
 
 

592.  MOŠTĚK, Martin 
Okrašlovací spolek obměnil vedení / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
Roč. 17, č. 5 (6.1.2007), s. 3. 

dtto: 

Právo, 6. 1. 2007, s. 19, "Kraj se představí na veletrzích cestovního ruchu". 
Znojmo - veřejný život - společenské - organizace - Okrašlovací spolek - 15. výročí - 
činnost - volby - osobnosti - předsedové - Černošek, Lubomír 
 

593.  MOŠTĚK, Martin 
Spolek zůstane nezávislý / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 15, (18.1.2007), s. 3 
Znojmo - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Okrašlovací spolek - priority - 
Černošek, Lubomír – rozhovory 
 

594.  MOŠTĚK, Martin 
Rotariání koupí ústavu autobus / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 36 (12.2.2007), s. 3.  

dtto: 

ac. Darovali autobus. Znojemské noviny. 16.2.2007, roč. 5, č. 7, s. 6. 
Znojmo - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Rotary Club Znojmo - charita 
 

595.  ČERNÁ, Anna 
Vinaři mají nové sdružení / Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 17, č. 35, (10.2.2007), s. 1 
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - společenské - organizace - spolky - vinařství - 
MAS Znojemské vinařství, o. s. 
 

596.  AC 
Na plese předají dar postiženým / ac. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 17, č. 35 (10.2.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Rotary Club Znojmo - charita 
- plesy 
 

597.  CHAF 
Milan Černošek: vypusťme přehradu / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 2 (8.1.2007), s. 1.  
Znojmo - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Okrašlovací spolek - vedení - 
Černošek, Milan 
 

598.  MM 
Okrašlovací spolek má změnu ve vedení / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 2 (12.1.2007), s. 1.  
Znojmo - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Okrašlovací spolek - změny - 
vedení 
 

599.  AC 
Sklepní uličky jsou na internetu / ac. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
5, č. 2 (12.1.2007), s. 3.  
Znojmo-oblast (Česko) - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Daníž - Svazek 
znojemských vinařských obcí Daníž - sklepní uličky 
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600.  CHAF 
Rotariáni pomáhají u nás i ve světě / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 6 (5.2.2007), s. 5.  
Znojmo - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Rotary Club Znojmo - dary 
 

601.  AC 
Vznikla nová vinařská skupina / ac. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
5, č. 7 (16.2.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - společenské - organizace - spolky - vinařství - Místní akční 
skupina - Znojemské vinařství - MAS Znojemské vinařství, o. s. - činnost 
 

602.  EIS 
Na Macešku slyšet jen chvála / eis. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 
2, č. 10 (9.3.2007), s. 2.  
Znojmo - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Rodinné centrum Maceška - 
den otevřených dveří 
 

603.  MAKY 
Nový zpravodaj / maky. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 11 
(16.3.2007), s. 1.  
Znojmo - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Místní akční skupina - 
Znojemské vinařství - MAS Znojemské vinařství, o. s. - zpravodaje 
 

604.  XA 
Okrašlovací spolek navrhuje čestné občanství pro Herberta Felixe / xa. -- In: Znojemské 
listy. -- Roč. 16, č. 6 (29.3.2007), s. 3. 

dtto: 

MEM. Okrašlovací spolek navrhuje H. Felixe. Znojemsko. 3.4.2007, roč. 17, č. 1, s. 3. 
Znojmo - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Okrašlovací spolek - návrhy - 
čestné občanství - osobnosti - podnikatelé - Felix, Herbert 
 

605.  VZNIKLA 
Vznikla Společnost kláštera Louka, o. s. ve Znojmě. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 14 (2.4.2007), s. 2.  
Znojmo - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Společnost kláštera Louka,  
o. s. 
 

606.  SMOLA, Vojtěch 
Okrašlovací spolek se bije za Znojmo i za rodáky / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 118, s. 4, Jižní Morava (22.5.2007).  
Znojmo - veřejný život - společenské - organizace - Okrašlovací spolek - 15. výročí - 
aktivity 
 

607.  ČERNOŠEK, Lubomír 
Znojemské spolky : historie Okrašlovacího spolku ve Znojmě - díl III. / Lubomír Černošek, 
Hana Skleničková. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 4, č. 2 (2007), s. 10,12,14 . -- R-2818 
Znojmo - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Okrašlovací spolek - historie 
 

608.  ČERNOŠEK, Lubomír 
Znaimer vereine / Lubomír Černošek, Hana Skleničková. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 4, 
Nr. 2 (2007), S. 11 . -- R-2818 
Znojmo - veřejný život - společenské - organizace - spolky - Okrašlovací spolek - historie 
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Veře jný  ž ivot  –  pol i t ické  strany:  
 
 

609.  STRNADOVÁ, Tereza 
Chtějí Paroubka šéfem strany : jihomoravská konference ČSSD nominovala do 
předsednictva Romana Onderku / Tereza Strnadová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 18 (22.1.2007), s. 2.  
Znojmo - veřejný život - politické - strany - ČSSD - konference - Lidový dům - jednání - 
předsednictvo - nominace - Paroubek, Jiří - Onderka,Roman 
 

610.  RZT 
Paroubek si přijel do Znojma pro podporu / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 4 (22.1.2007), s. 5.  
Znojmo - veřejný život - politické - strany - ČSSD - konference - sjezdy - Krajská 
konference ČSSD - osobnosti - předsedové - Paroubek, Jiří 
 

611.  MOŠTĚK, Martin 
ČSSD ve Znojmě je rozhádaná : poslanec Skopal a radní Kaššai kritizují kolegy. Koalici 
čeká jednání o postupu prodeje bytů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 139 (15.6.2007), s. 1, 3. 

dtto: 

MOŠTĚK, Martin - SMOLA, Daniel. Sociální demokraté se přou o schůzi. Rovnost-
Znojemský deník. 20.6.2007. Roč. 18, č. 143, s. 3. 
Znojmo - veřejný život - politické - strany - ČSSD - názory - vnitrostranické - spory 
 

612.  STŘECHA, František 
Jiří Peřinka: Ve znojemské ČSSD se musí udělat pořádek / František Střecha. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- Roč. 7, č. 26 (25.6.2007), s. 2. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - politické - strany - ČSSD - předsedové - Peřinka, 
Jiří - rozhovory 
 

613.  SMOLA, Daniel 
Koalice ve Znojmě: rozpad? : sociální demokraté Zbyšek Kaššai a Marian Keremidský se 
neshodují v otázce setrvání v koalici na znojemské radnici / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.18, č. 252 (29.10.2007), s. 1, 3. 

dtto: 

ŠUF. Sociální demokracie: okresní výbor bojuje proti Znojmu. Znojemsko. 30.10.2007, roč. 
17, č. 44, s. 3. 
Znojmo - veřejný život - politické - strany - ČSSD - okresní výkonný výbor - městská 
organizace - rozpory 
 

614.  CHAF 
ČSSD vystoupila z koalice, místostarosta to odmítá : Do hry o post starosty Znojma se 
podle šeptandy vrací Pavel Balík / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 44 (29.10.2007), s. 1, 3.  
Znojmo - veřejný život - politické - strany - ČSSD - okresní výkonný výbor - rozpory 
 

615.  MIV 
ČSSD chce ve Znojmě vypudit své radní ze strany / miv, jac. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
2119. -- Roč. 17, č. 259 (6.11.2007), s. 12. 

dtto: 

REICHL, Patrik. Rozpolcenost ČSSD je vyvolána tajnými dohodami poslanců Bayerové a 
Skopala. Znojemsko. 6.11.2007, roč. 17, č. 45, s. 12. 
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dtto: 

CHAF. Sociální demokraté zahájili proces vyloučení místostarosty Keremidského. 
Znojemský týden. 5.11.2007, roč. 7, č. 45, s. 1, 2, 4. 
Znojmo - veřejný život - politické - strany - ČSSD - Okresní výkonný výbor ČSSD - Místní 
organizace Znojmo - rozpory 
 

616.  VSM 
Znojmo má o radního míň, krize ČSSD trvá / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 18, č. 271 (21.11.2007), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo - veřejný život - politické - strany - ČSSD - krize 
 

617.  KOVAŘÍK, Pavel 
Předvánoční průzkum ve Znojmě: Patriotismus a politika / Pavel Kovařík. -- In: Znojemsko. 
-- Roč. 17, č. 50 (11.12.2007), s. 4. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - politické - strany - průzkumy - inPuncto 
 

618.  VOJTEK, Milan 
Vnuk oběti: vadí mi minulost pana Groise / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. 
-- Roč. 17, č. 293 (17.12.2007), s. 10. 

dtto: 

ČTK. Spor ČSSD ve Znojmě se hrotí. Mladá fronta dnes. 17.12.2007, roč. 18, č. 293, s. 1, 
2, Jižní Morava. 
SMOLA, Vojtěch. Možný hejtman stojí za mužem s "cejchem". Mladá fronta dnes. 
18.12.2007, roč. 18, č. 294, s. 1, 3, Jižní Morava. 
MM. Místopředseda okresní ČSSD: "Ubožáku, jsi politická mrtvola". Rovnost - Znojemský 
deník. 17.12.2007, roč. 18, č. 293, s. 3. 
Znojmo - veřejný život - politické - strany - ČSSD - Okresní výbor  ČSSD - 
místopředsedové - Grois, Oldřich - minulost 
 
 
 

Veře jný  ž ivot  –  obyvatelstvo :  
 
 

619.  ROK 
Rok narození: 1906. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 40 
(16.2.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Čapounová, Anežka - 101. 
narozeniny 
 

620.  JM 
První se narodila Barborka / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585. -- Roč. 7, č. 1 (2.1.2007), s. 2 
Znojmo - veřejný život - obyvatelstvo - občané - narození - novorozenci 
 

621.  EISENBRUCK, Jiří  
Druhé novorozeně republiky ve Znojmě / Jiří Eisenbruck. -- In: Znojemsko Víkend. -- 
ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 1 (5.1.2007), s. 1.  
Znojmo - veřejný život - obyvatelstvo - novorozenci - narození 
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622.  SKÁLOVÁ, Veronika 
Většině okresů ubyli lidé : Jihomoravanů je přitom o 2200 víc ne před rokem. Součty 
poznamenala změna hranic / Veronika Skálová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 81, s. 1, Jižní Morava (5.4.2007).  
Jižní Morava - okresy - Znojmo - veřejný život - obyvatelstvo - přesuny - vesnice - okresní 
- příslušnost - změny 
 

623.  MT 
Zaplavili Znojmo slovenští Romové? / mt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 12 (19.3.2007), s. 5.  
Znojmo - veřejný život - obyvatelstvo - Romové - imigrace 
 

624.  STŘECHA, František 
Vedení radnice: S Romy se musí neustále mluvit / František Střecha. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 33 (13.8.2007), s. 1, 
3.  
Znojmo - veřejný život - obyvatelstvo - menšiny - Romové - setkání 
 

625.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Debatu na radnici ovládly emoce / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18 (6.9.2007), č. 208, s. 3.  

dtto: 

ŠIPOŠOVÁ, Denisa. Setkání s občany. Rovnost - Znojemský deník. 7.9.2007, roč. 18,     
č. 209, s. 8. 
Znojmo - veřejný život - místní správa - radnice - obyvatelé - besedy - stížnosti 
 

626.  ČERNOHORSKÁ, Hana 
Druhá generace Vietnamců: skvělí studenti : pro nás je to tady jen druhý domov. Pro naše 
děti ale ten jediný... / Hana Černohorská. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 19, č. 2 (3.1.2008), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo - veřejný život - obyvatelstvo - přistěhovalci - Vietnamci - 
adaptabilita - vzdělání 
 
 
 

Pol ic ie :  
 
 

627.  MOŠTĚK, Martin 
Škody vandalů jdou do statisíců : strážníci posilují hlídky, ale zatím marně / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 11, s. 2 
(13.1.2007).  
Znojmo - policie - Policie ČR - trestná činnost - vandalismus - škody 
 

628.  BŘEŠŤÁN, Robert 
Případ Špaček: test zpřístupnění archivů / Robert Břešťán, Radek Kedroň. -- In: 
Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587 -- Roč. 51, č. 34 (16.2.2007), s. 4.  

dtto: 

GÖTZOVÁ, Jitka. Svoboda ke Špačkovi: stačí jeden článek a je vymalováno. Právo. 
17.2.2007, roč. 17, č. 41, s. 3. 
Znojmo - policie - spolupracovníci - StB - seznamy - Špaček, Milan 
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629.  KEDROŇ, Radek 
Přiznal se mi, že donáší, tvrdí svědkyně / Radek Kedroň. -- In: Hospodářské noviny. -- 
ISSN 0862-9587 -- Roč. 51, č. 35 (19.2.2007), s. 4.  
Znojmo - policie - StB - spolupráce - Špaček, Milan - svědectví 
 

630.  KRUTIŠ, Dalibor 
Stehlík: pořád mám strach / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 58 (9.3.2007), s. 3.  

dtto: 

rzt. Petice občanů bude (snad) úspěšná. Znojemský týden. 5.2.2007, roč. 7, č. 6, s. 2. 
DUŠEJOVSKÝ, Petr. Bude bezpečno v ulicích Znojma? Znojemský týden. 12.2.2007, roč. 
7, č. 7, s. 5. 
rzt. Petice občanů plní své poslání. Znojemský týden. 5.3.2007, roč. 7, č. 10, s. 3. 
Znojmo - policie - Městská policie - trestná činnost - Romové - agresivita - občané - petice 
 

631.  SMOLA, Vojtěch 
Strážníci hlídají podle plánu : bezpečné Znojmo, trasy pochůzkářů / Vojtěch Smola. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 76, s. 2, jižní Morava (30.3.2007).  

dtto: 

RUBEŠOVÁ, Daniela. V centru bude víc strážníků. Rovnost-Znojemský deník. 30.3.2007, 
roč. 18, č. 76, s. 1. 
Znojmo - policie - Městská policie - pochůzkáři - trasy - bezpečnost - pouliční - 
kriminalita 
 
MM 

Policisté převzali medaile / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 80 (4.4.2007), s. 3.  

dtto: 

maky. Policejní ředitel Petr Sikora předal medaile za věrnost. Znojemsko. 11.4.2007, roč. 
17, č. 15, s. 9. 
mm. Policisté převzali čestné medaile. Znojemské noviny. 13.4.2007, roč. 5, č. 15, s. 2. 
Znojmo - policie - policisté - ocenění - medaile - medaile za věrnou službu 
 

632.  MCH 
Přes sto přestupků za šest hodin / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 81 (5.4.2007), s. 6.  
Znojmo - policie - dopravní policie - pořádková policie - dopravně-bezpečnostní akce - 
přestupky 
 

633.  EISENBRUCK, Jiří  
Body za přestupky jsou cizincům k smíchu / Jiří Eisenbruck. -- In: Znojemsko. -- ISSN 
1212-169X -- Roč. 17, č. 2 (9.1.2007), s. 1.  
Znojmo - policie - dopravní policie - přestupky - bodový systém - cizinci - řidiči - 
databáze - evidence 
 

634.  SMOLA, Vojtěch 
Žhář z Hatí stále uniká : policie nemůže lapit viníka požáru Excalibur City na Hatích. 
Případ odloží / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18,   
č. 97, s. 1, Jižní Morava (24.4.2007).  
Znojmo - Hatě - policie - Policie ČR - žhářství - požáry - Excalibur City - viníci - pátrání - 
škody 
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635.  SMOLA, Vojtěch 
Zastřelený: vietnamský boss / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 107 (9.5.2007), s. 1,2, Jižní Morava.  
Znojmo - policie - Policie ČR - šetření - trestné činy - vraždy - podnikatelé – Vietnamci 
 

636.  STŘECHA, František 
Ředitel městské policie František Adamec: Chybí kvalitní zákon / František Střecha. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 12 
(19.3.2007), s. 4.  
Znojmo - policie - Městská policie - rozhovory - ředitelé - Adamec, František 
 

637.  MAKY 
Josef Smutný střílí líp než odstřelovač / maky. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-
1964 -- Roč. 2, č. 15 (13.4.2007), s. 1.  

dtto: 

be. Znojemští policisté mají přesnou mušku. Znojemský týden. 16.4.2007, roč. 7, č. 16,    
s. 14. 
Znojmo - policie - Policie ČR - soutěže - střelba - osobnosti - střelci - Smutný, Josef 
 

638.  STŘECHA, František 
Vražda na Kovářské: Mrtvý přímo na ulici / František Střecha, Jitka Mitysková. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7,č. 19 
(7.5.2007), s. 1.  

dtto: 

trek. Zavraždili Vietnamce přímo na ulici. Znojemsko. 9.5.2007, roč. 17, č. 19, s. 1. 
SMOLA, Daniel. Střely v centru Znojma zabily Vietnamce. Znojemské noviny. 11.5.2007, 
roč. 5, č. 19, s. 3. 
chaf. Zavražděným Vietnamcem byl "Adam". Znojemský týden. 14.5.2007, roč. 7, č. 20,  
s. 1. 
PETERKOVÁ, Ľuba. Vietnamská komunita o smrti T.A. Quana mlčí. Znojemsko. 
15.5.2007, roč. 17, č. 20, s. 1. 
Znojmo - policie - Policie ČR - šetření - trestné činy - vraždy - Vietnamci 
 

639.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Pohřbili zavražděného obchodníka / Darina Rubešová, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 115 (18.5.2007), s. 3.  
Znojmo - policie - trestné činy - vraždy - Vietnamci - obchodníci - Tran Anh Quan - 
pohřby - vietnamská - komunita - asimilace 
 

640.  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo ohrozil únik čpavku : na zimním stadionu prasklo těsnění u chlazení. Deset lidí se 
muselo vystěhovat, dvě školy byly zavřené / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 124, s. 1, jižní Morava (29.5.2007).  

dtto: 

SMOLA, Vojtěch. Zavřete okna a nevycházejte! Mladá fronta dnes. 29.5.2007, roč. 18,    
č. 124, s. 3, Jižní Morava. 
RUBEŠOVÁ, Darina - GROSSMANN, David. Unikl nebezpečný čpavek. Rovnost-
Znojemský deník. 29.5.2007, roč. 18, č. 124, s. 1, 3. 
Znojmo - policie - Policie ČR - trestné činy obecného ohrožení - zimní stadion - čpavek - 
únik - příčiny - vyšetřování 
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641.  KRUTIŠ, Dalibor 
Zabili druhého Vietnamce : barman z non-stop herny se stal obětí třetí letošní vraždy / 
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 143 
(20.6.2007), s. 1, 6. 

dtto: 

GROSSMANN, David - SMOLA, Daniel. Vietnamce zabili mladí krajani. Rovnost-
Znojemský deník. 26.6.2007. Roč. 18, č. 148, s. 1, 6.  
SMOLA, Vojtěch. Zavraždili dalšího Vietnamce. Mladá fronta dnes. 20.6.2007. Roč. 18,   
č. 143, s. 1, 2, Jižní Morava. 
Znojmo - policie - Policie ČR - trestné činy - vraždy - pachatelé - pátrání - dopadení 
 

642.  ČTK 
Bývalý šéf znojemských strážníků jde do vězení / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 160 (12.7.2007), s. B1.  

dtto: 

ČTK. Šéf strážníků tajil přestupky. Rovnost - Znojemský deník. 12.7.2007, roč. 18,         
č. 160, s. 3. 
ČTK. Bývalý šéf městské policie jde do vězení. Znojemské noviny. 13.7.2007, roč. 5,       
č. 28, s. 3. 
Znojmo - policie - Městská policie - trestná činnost - odsouzení - Nejvyšší soud ČR - 
Hekrle, Josef 
 

643.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Zloději vykrádají byty dovolenkářů / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 164 (17.7.2007), s. 3.  
Znojmo - policie - Policie ČR - krádeže - byty - šetření 
 

644.  EIS 
Černé skládky na Miroslavsku řeší policie / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 29 
(17.7.2007), s. 3. 
Znojmo-oblast (Česko) - životní prostředí - skládky - černé skládky - policie - šetření 
 

645.  SMOLA, Daniel 
Domy vykrádali dva narkomani / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 195 (22.8.2007), s. 6. 

dtto: 

SMOLA, Daniel. Domy na Znojemsku vykrádali dva narkomani. Znojemské noviny. 
24.8.2007, roč. 5, č. 34, s. 2. 
Znojmo - policie - Policie ČR - trestná činnost - domovní krádeže - pachatelé - dopadení 
 

646.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Výměna řidičáků: i přímo v obcích / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 198 (25.8.2007), s. 1.  
Znojmo - policie - řidičské průkazy - doklady - výměna - obce 
 

647.  STŘECHA, František 
Série vloupání skončila, policisté chytili dva zloděje / František Střecha. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 35 (27.8.2007),      
s. 1, 3.  
Znojmo - policie - Policie ČR - trestná činnost - domovní krádeže - pachatelé - dopadení 
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648.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Lupiče-narkomany chytili policisté přímo při činu / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 17, č. 35 (28.8.2007), s. 3. 
Znojmo - policie - Policie ČR - trestná činnost - domovní krádeže - pachatelé - dopadení 
 

649.  SMOLA, Daniel 
Kriminalisté objasnili další vloupání / Daniel Smola, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 215 (14.9.2007), s. 3.  
Znojmo - policie - Policie ČR - kriminalisté - trestná činnost - krádeže -pachatelé - 
dopadení 
 

650.  KRUTIŠ, Dalibor 
Na Znojemsku přibývá narkomanů / Dalibor Krutiš, Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 228 (1.10.2007), s. 3.  

dtto: 

KRUTIŠ, Dalibor. Narkomanů je v regionu stále víc. Znojemské noviny. 5.10.2007, roč. 5, 
č. 40, s. 3. 
Znojmo - policie - drogy - narkomanie - nárůst - vandalismus - prevence - pomoc - 
Netopeer 
 

651.  MRVA, Vlastimil 
Ředitel policie P. Sikora oceněn zlatým křížem / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
17, č. 41 (9.10.2007), s. 1. 
Znojmo - Dolní Rakousko - policie - Policie ČR - osobnosti - ředitelé - Sikora, Petr - 
ocenění - Zlatý kříž 
 

652.  KRUTIŠ, Dalibor 
Vdova: Věřím, že vraha najdou : Půl roku po vraždě znojemského podnikatele Adama mluví 
vdova pravidelně s policisty. Věří, že vraha jejího muže nakonec dopadnou / Dalibor 
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 263 
(10.11.2007), s. 1.  
Znojmo - policie - Policie ČR - trestné činy - vraždy - vyšetřování - pachatelé - dopadení 
 

653.  KRUTIŠ, Dalibor 
Strážníky bude v ulicích více vidět : Jednatřicetiletý strážník Petr Kolouch se stal novým 
ředitelem městské policie ve Znojmě / Dalibor Krutiš.-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 269 (19.11.2007), s. 3.  
Znojmo - policie - Městská policie - rozhovory - ředitelé - Kolouch, Petr 
 

654.  ŠIP 
Městská policie má nového ředitele / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 22 
(22.11.2007), s. 1. 
Znojmo - policie - Městská policie - osobnosti - ředitelé - Kolouch, Petr - jmenování 
 

655.  MOŠTĚK, Martin 
Zloděj ukradl důchodci statisíce : důvěřivého starce okradl podvodník o celoživotní úspory 
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 279 
(30.11.2007), s. 3.  

dtto: 

TREK. Stařík přišel o 400 000 korun : policie důrazně, ale zatím stále marně, varuje 
důvěřivé seniory. Znojemsko. 4.11.2007, roč. 17, č. 49, s. 5. 
Znojmo - policie - Policie ČR - kriminalisté - zloději - trestné činy - vyšetřování 
 



Znojemsko v tisku 2007 

 

88 

 

656.  BE 
Kolouch: Strážník by měl být takovým majákem / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 49 (3.12.2007), s. 5.  
Znojmo - policie - Městská policie - osobnosti - ředitelé - Kolouch, Petr - rozhovory 
 

657.  GROSSMANN, David 
Řidiči za den srazili tři chodce : řidiči aut v pondělí způsobili chodcům dvě těžká a jedno 
lehké zranění. Město připravuje další úpravy přechodů / David Grossmann. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 283 (5.12.2007), s. 1 
Znojmo - policie - dopravní policie - Policie ČR - dopravní nehody - chodci - přechody pro 
chodce - rizika 
 

658.  TREK 
Petr Kolouch: Strážník nemá jen dávat botičky / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 49 
(4.12.2007), s. 12. 
Znojmo - policie - Městská policie - osobnosti - ředitelé - Kolouch, Petr 
 

659.  KRUTIŠ, Dalibor 
Vzniká speciální oddíl strážníků : Znojmo bude na jihu Moravy druhým městem, které 
ohlídá jednotka operativního zásahu městské policie / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 289 (13.12.2007), s. 1 
Znojmo - policie - Městská policie - jednotka operativního zásahu - zřízení - strážníci - 
výcvik 
 

660.  SMOLA, Vojtěch 
Znojemští strážníci budou "připraveni k akci" / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 2 (3.1.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo - policie - Městská policie - speciální - jednotky - jednotky operativního zásahu - 
výcvik - nasazování 
 

661.  KRUTIŠ, Dalibor 
Znojmo bude mít svoji zásahovku / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 50 (14.12.2007), s. 3.  
Znojmo - policie - Městská policie - jednotka operativního zásahu - zřízení - strážníci - 
výcvik 
 
 
 

Soudnictví :  
 
 

662.  ČTK 
Kauza TIP club před soudem / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 17, č. 2 (3.1.2007), s. 3. 

dtto: 

ČTK/MT. Kauzu Tip klubu řeší soud. Znojemský týden. 8.1.2007, roč. 7, č. 2, s. 2. 
Znojmo - Praha - soudnictví - kauzy - Tip klub - likvidátoři - stíhání - Fond dětí a 
mládeže 
 

663.  MOKRÝ, Pavel 
Ministr: Vězňů by mělo pracovat víc : šéf české justice Jiří Pospíšil chce zaměstnat 
odsouzené, ale někde se to nedaří / Pavel Mokrý. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 13 (16.1.2007), s. 2.  
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Jižní Morava - Znojmo - soudnictví - vězeňství - vězni - zaměstnanost 
 

664.  JFK 
Soud: senátor s StB nespolupracoval / jfk. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17,     
č. 33, s. 8 (8.2.2007).  

dtto: 

MACOUN, E. Pražský soud rozhodl, že senátor Milan Špaček se Státní bezpečností nikdy 
nespolupracoval. Znojemsko Víkend. 9.2.2007, roč. 2, č. 6, s. 1. 
Vnitro na spolupráci Špačka s StB trvá. Znojemský týden. 12.2.2007, roč. 7, č. 7, s. 1, 4. 
DŘEVOJAN, Zbyšek. Senátor MUDr. Milan Špaček a StB - VKR. Znojemský týden. 
12.2.2007, roč. 7, č. 7, s. 4. 
zd. Podivné cesty svazku "Medika" 011 422. Znojemský týden. 12.2.2007, roč. 7, č. 7,     
s. 4. 
MEM. Po více než dvou letech soud Milana Špačka očistil: Se Státní bezpečností 
nespolupracoval. Znojemsko. 13.2.2007, roč. 17, č. 7, s. 1. 
ho. Zastupitel M. Špaček nebyl spolupracovníkem StB. Znojemské listy. 15.2.2007, roč. 
16, č. 3, s. 1.  
čtk - ac. Soud: Špaček vědomě nespolupracoval. Znojemské noviny. 16.2.2007, roč. 5, č. 
7, s. 2. 
Znojmo - soudnictví - osobnosti - senátoři - Špaček, Milan - StB - spolupráce - Městský 
soud Praha - odvolání - zamítnutí 
 

665.  DAK 
Hrozila další bitka Romů / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 17, č. 34 (9.2.2007), s. 3.  
Znojmo - soudnictví - kauzy - Romové - bitky - projednávání - odsouzení 
 

666.  MEM 
Soud vyřkl verdikt nad úplatnými policisty, kteří zneužívali pravomoc / MEM. -- In: 
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 1 (3.1.2007), s. 2.  
Znojmo - soudnictví - Okresní soud Znojmo - převaděčství - převaděči - rozsudky - 
úplatky 
 

667.  MACOUN, Eman 
Soudce Petr Slunský nerad dělá věci nerad / Eman Macoun. -- In: Znojemsko Víkend. -- 
ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 1 (5.1.2007), s. 2.  
Znojmo - soudnictví - Okresní soud Znojmo - osobnosti - soudci - Slunský, Petr 
 

668.  MOŠTĚK, Martin 
Znojemský soud řeší pád Fruty / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 73 (27.3.2007), s. 1.  

dtto: 

VSM. Krach výrobce znojemských okurek se dostal k soudu. Mladá fronta dnes, 
27.3.2007, roč. 18, č. 73, s. 4 B. 
VSM. Zničili Frutu? Mladá fronta dnes, 27.3.2007, roč. 18, č. 73, s. 1, Jižní Morava. 
SMOLA, Vojtěch. Soud začal řešit tunelování Fruty. Mladá fronta dnes, 27.3.2007, roč. 
18, č. 73, s. 4, Jižní Morava. 
VSM. Tatínek se toho naštěstí nedožil. Mladá fronta dnes, 27.3.2007, roč. 18, č. 73, s. 4, 
Jižní Morava. 
Znojmo - soudnictví - procesy - konzervárny - Fruta a. s. 
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669.  MOŠTĚK, Martin 
Soud: majitelé Fruty do vězení / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 77 (31.3.2007), s. 1.  

dtto: 

MIV. Nepodmíněné tresty tulenářům Fruty Znojmo. Právo. 31.3.2007, roč. 17, č. 77, s. 17. 
VSM. Bývalé vedení Fruty chtělo firmu vykrást, naznal soud. Mladá fronta dnes. 
31.3.2007, roč. 18, č. 77, s. 1, Jižní Morava. 
SMOLA, Vojtěch. Okradli Frutu, dostali tresty. Mladá fronta dnes. 31.3.2007, roč. 18,     
č. 77, s. 4, Jižní Morava. 
rzt. Soud ocenil krach Znojmie. Znojemský týden. 2.4.2007, roč. 7, č. 14, s. 1. 
rzt. Halouzka a Žiška odsouzeni za tunelování Fruty. Znojemský týden. 2.4.2007, roč. 7, 
č. 14, s. 5. 
Kdo je kdo v kauze vytunelování Fruty. Znojemský týden. 2.4.2007, roč. 7, č. 14, s. 5. 
MOŠTĚK, Martin. Soud: za Frutu do vězení. Znojemské noviny. 6.4.2007, roč. 5, č. 13,   
s. 2. 
trek. Žišku s Halouzkou poslal soud do vězení, na místě se odvolali. Znojemsko. 
11.4.2007, roč. 17, č. 15, s. 1. 
MOŠTĚK, Martin. Soud dá tresty za Frutu. Znojemské noviny. 30.3.2007, roč. 5, č. 13,   
s. 1. 
Znojmo - soudnictví - procesy - Fruta a. s. - konzervárny - soudní procesy - Žiška, 
Antonín - Halouzka, Jan - odsouzení 
 

670.  DUŠKOVÁ, Markéta 
Okrašlovací spolek stáhl žalobu na výstavbu kaple na Mariánském náměstí / Markéta 
Dušková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 4 (23.1.2007), s. 3.  
Znojmo - soudnictví - žaloby - stažení - Okrašlovací spolek - Mariánská kaple 
 

671.  MEM 
Ve znojemské věznici bylo 382 odsouzených žen / MEM. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 
1802-1964 -- Roč. 2, č. 4 (26.1.2007), s. 3.  
Znojmo - soudnictví - věznice - odsouzení - ženy - Okresní soud - historie 
 

672.  JM 
Podnikatelka: nebojovala jsem s ruskou, ale českou mafií / jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 7 (12.2.2007), s. 1, 2.  
Znojmo - soudnictví - soudní spory - nájemní právo - hotely - Hotel Doktor 
 

673.  CHAF 
Senátor Špaček se ohání rozsudkem s falešnými údaji / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 8 (19.2.2007), s. 1, 2.  
Znojmo - soudnictví - rozsudky - spolupráce - StB - osobnosti - senátoři - Špaček, Milan 
 

674.  JM 
Zkrachovalá městská jatka se projednávala opět u soudu : Lintner chce, aby vypovídal 
také exstarosta Balík / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 7, č. 10 (5.3.2007), s. 1.  
Znojmo - soudnictví - kauzy - tunelování - jatka - Masoprodukt a. s. 
 

675.  JM 
Sledování televize se neplatičům prodraží / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 10 (5.3.2007), s. 3.  
Znojmo - soudnictví - neplatiči - televizní - poplatky 
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676.  MEM 
Před čtyřmi sty lety se do věznice kupovalo pivo / MEM. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 
1802-1964 -- Roč. 2, č. 10 (9.3.2007), s. 2.  
Znojmo - soudnictví - věznice - historie 
 

677.  CHAF 
Kauza střelby v Lesné: soud Holcmanna osvobodil / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 21, s. 1 (21.5.2007).  
Znojmo - soudnictví - kauzy - Holcmann, Pavel - rozsudky - osvobození 
 

678.  MOŠTĚK, Martin 
Týral syna, dostal podmínku : soud nařídil protialkoholní léčbu. Muž vinu popírá. Dítě se 
pokusilo o sebevraždu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 126 (31.5.2007), s. 3, 6.  
Znojmo - soudnictví - kauzy - děti - rodiče - týrání 
 

679.  BE 
Spor o vilu na návrší se vrátil opět do Znojma / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 24 (11.6.2007), s. 2.  
Znojmo - soudnictví - spory - vily - Na Návrší 
 

680.  GROSSMANN, David 
Antimonopolní úřad: výběr právníků nebudeme zkoumat / David Grossmann. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 177 (1.8.2007), s. 3.  

dtto: 

GRD. Úřad: výběr právníků nebudeme zkoumat. Znojemské noviny. 3.8.2007, roč. 5,      
č. 31, s. 2. 
Znojmo - soudnictví - právní služby - právníci - antimonopolní - úřady 
 

681.  CHAF 
Antimonopolní úřad: Výběr právníků města byl v pořádku / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 32 (7.8.2007), s. 1.  
Znojmo - soudnictví - právní služby - právníci - antimonopolní - úřady 
 

682.  GROSSMANN, David 
Mediátoři dokáží nahradit soud / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 192 (18.8.2007), s. 3.  
Znojmo - soudnictví - právo - trestní právo - probační - mediační - služby - využívání 
 

683.  SMOLA, Daniel 
Místo stokorun zaplatí desetitisíce / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 199 (27.8.2007), s. 3.  

dtto: 

SMOLA, Daniel. Znojmo: exekuce za dluhy. Znojemské noviny. 31.8.2007, roč. 5, č. 35,  
s. 1. 
Znojmo - soudnictví - poplatky - dluhy - vymáhání - exekuce 
 

684.  JM 
Lintner opět u soudu kvůli neplacení poplatků / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 35 (27.8.2007), s. 3.  
Znojmo - soudnictví - kauzy - tunelování - jatka - Masoprodukt a. s. - Lintner, Antonín - 
poplatky - neplacení 
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685.  KRUTIŠ, Dalibor 
Začal soud s pašeráky : znojemský soud řeší případ jedenácti pašeráků alkoholu a cigaret 
/ Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 266 
(14.11.2007), s. 1, 6. 

dtto: 

EISENBRUK, Jiří. Pašerácká kauza skončila překvapivým rozsudkem. Znojemsko. 
20.11.2007, roč. 17, č. 47, s. 4. 
Znojmo - soudnictví - kauzy - pašeráci - Okresní soud Znojmo 
 

686.  JM 
Soud potrestal jen "malé ryby" / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 47 (19.11.2007), s. 1, 2.  
Znojmo - soudnictví - kauzy - pašeráci - Okresní soud Znojmo 
 

687.  MOŠTĚK, Martin 
Soud osvobodil chirurgy : Pavel Čavojec a Petr Vránek čelili obžalobě ze zanedbání péče o 
pacienta, soud je zprostil viny / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 272 (22.11.2007), s. 1.  
Znojmo - soudnictví - chirurgové - obžaloby - vina - zproštění - Nemocnice Znojmo 
 
 
 

Hranice:  
 
 

688.  CHAF 
Kontroly na hranicích skončí před vánocemi / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 42 (15.10.2007), s. 3.  
Znojmo - hranice - pohraničí - schengenský prostor - Česko - vstup - kontroly - ukončení 
 
 
 

Vojenství :  
 
 

689.  MOŠTĚK, Martin 
Vojenský kaplan Jordánek vyráží do Afghánistánu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 83 (7.4.2007), s. 3.  

dtto: 

jm. Vojenský kaplan: O bohu hovořím jako druhý. Znojemský týden. 10.4.2007, roč. 7,    
č. 15, s. 9. 
EISENBRUCK, Jiří. Vojenský kaplan Mirek Jordánek míří do Afghánistánu: modlím se, 
abych nemusel použít zbraň. Znojemsko. 11.4.2007, roč. 17, č. 15, s. 3. 
MOŠTĚK, Martin. Jordánek: Kaplan slouží už svou přítomností. Znojemské noviny. 
13.4.2007, roč. 5, č. 15, s. 6. 
Znojmo - vojenství - osobnosti - vojenští - kaplani - Jordánek, Miroslav - mise - 
Afghánistán 
 

690.  EKKO 
Vojáci vzpomínali na konec války / ekko. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 19 (7.5.2007), s. 4.  
Znojmo - vojenství - 2. světová válka - vzpomínky - výročí - Vojenské sdružení 
rehabilitovaných 
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691.  KRUTIŠ, Dalibor 
Padlým se klaněla pravice i levice / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 107 (9.5.2007), s. 3.  

dtto: 

xa. Znojmo vzpomnělo 62. výročí konce války. Znojemské listy. 11.5.2007, roč. 16, č. 9,   
s. 1. 
Znojmo - vojenství - osvobození - pietní akty - 8. květen 
 

692.  KRUTIŠ, Dalibor 
Bývalí vojáci chtějí pomník / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 108 (10.5.2007), s. 1.  
Znojmo - vojenství - Vojenské sdružení rehabilitovaných - válečné - oběti - památníky - 
návrhy 
 

693.  ADAM, Emil 
Březnová okupace / Emil Adam. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 11 (12.3.2007), s. 13.  
Znojmo - vojenství - okupace - 1939 
 

694.  JORDÁNEK, Miroslav 
Afghánským lidem pomáhají i čeští doktoři / Miroslav Jordánek. -- In:Znojemské noviny. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 28 (13.7.2007), s. 6.  
Znojmo - vojenství - osobnosti - vojenští - kaplani - Jordánek, Miroslav - Afghánistán 
 

695.  JM 
Kaplan Jordánek pomáhal i lidem v Afgánistánu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 34 (20.8.2007), s. 5.  
Znojmo - vojenství - osobnosti - vojenští - kaplani - Jordánek, Miroslav - Afghánistán - 
návraty 
 

696.  JORDÁNEK, Miroslav 
Vojáci výrazně pomohli čtyřletému chlapci / Miroslav Jordánek. -- In: Znojemské noviny. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 34 (24.8.2007), s. 7.  
Znojmo - vojenství - osobnosti - vojenští - kaplani - Jordánek, Miroslav - Afghánistán 
 

697.  JORDÁNEK, Miroslav 
Dobrodružná cesta patroly za pomocí / Miroslav Jordánek. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 35 (31.8.2007), s. 4.  
Znojmo - vojenství - humanitární - akce - osobnosti - vojenští - kaplani - Jordánek, 
Miroslav - Afghánistán 
 

698.  BENDA, Antonín 
Znojemskou vojenskou posádku si připomínáme bez nostalgie / Antonín Benda. -- In: 
Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 17 (13.9.2007), s. 2. 
Znojmo - vojenství - vojenské - posádky - zrušení - 10. výročí - vzpomínky 
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Církev:  
 
 

699.  K.F. 
Znojemské kláštery : XI. Sestry Nejsvětějšího Spasitele / K.F. -- In: Život farností Znojma. 
-- Č. 1 (2007), s. 3-4 . -- R-2813 
Znojmo - církev - kláštery - řeholnice - Dcery Nejsvětějšího Spasitele - historie 
 

700.  K.F. 
Znojemské kláštery : XI. Boromejky / K.F. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 2 (2007),      
s. 3-5. . -- R-2813 
Znojmo - církev - kláštery - Boromejky - historie - kongregace 
 

701.  K.F. 
Význačné osoby křesťanských dějin a sakrálních památek : I. Sv. Metoděj / K.F. -- In: 
Život farností Znojma. -- Č. 3 (2007), s. 3-5 . -- R-2813 
Znojmo - církev - památky - sakrální - křesťanství - osobnosti - sv. Metoděj - Cyril a 
Metoděj 
 

702.  DUBEC, Tadeáš Juraj 
O. Tadeáš Juraj Dubec, O.Praem. se představuje / Tadeáš Juraj Dubec. -- In: Život 
farností Znojma. -- Č. 3 (2007), s. 10-12 . -- R-2813 
Znojmo - církev - osobnosti - faráři - Dubec, Tadeáš Juraj - farnosti -Znojmo-Louka 
(Česko) 
 

703.  MM 
Kostel má opravenou kryptu / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, 
č. 1 (5.1.2007),    s. 2.  
Znojmo - církev - památky - kostely - kostel sv. Mikuláše - krypty - rekonstrukce 
 

704.  GRITTERS, Petr 
Květná neděle ve Znojmě / Petr Gritters. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 80 (4.4.2007), s. 8.  

dtto: 

GRITTERS, Pert. Bohoslužba na Hradišti je již tradicí. Rovnost-Znojemský deník. 
4.4.2007, řoč. 18, č. 80, s. 8. 
Znojmo - církev - církevní - svátky - Velikonoce - květná neděle 
 

705.  ROZHOVOR 
Rozhovor s otcem Tadeášem. -- In: Květinka z Louky. -- Č. 1 (2007), s. 4-6. 
Znojmo - církev - farnost - Louka - osobnosti - kněží - otec Tadeáš - rozhovory 
 

706.  K.F. 
Význačné osoby křesťanských dějin a sakrálních památek : II. Mikuláš ze Sedlšovic / K.F. 
-- In: Život farností Znojma. -- Č. 4 (2007), Roč. 3-5 . -- R-2813 
Znojmo - církev - památky - sakrální - křesťanství - Sedlešovic, Mikuláš ze - Mikuláš ze 
Sedlešovic 
 

707.  VLASTIMIL 
Vlastimil Nešetřil. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 4 (2007), s. 13 . -- R-2813 
Znojmo - církev - farnost - osobnosti - varhaníci - Nešetřil, Vlastimil - úmrtí 
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708.  RESTAUROVÁNÍ 
Restaurování obrazů z kaple sv. Liboria v kostele Povyšení sv. Kříže. -- In: Život farností 
Znojma. -- Č. 5 (2007), s. 11 . -- R-2813 
Znojmo - církev - památky - kostely - kostel sv. Kříže - kaple - obrazy - restaurování 
 

709.  JM 
Opravy kostelů ve Znojmě vyjdou letos na pět milionů / jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 11 (12.3.2007), s. 11.  
Znojmo - církev - kostely - rekonstrukce - výdaje - dotace 
 

710.  JM 
Církev žádá město o zapůjčení pozemku na stavbu kaple / jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 20 (14.5.2007), s. 2.  
Znojmo - církev - Evropská kaple Matky národů - kaple - Mariánská kaple - zapůjčení - 
pozemky - žádosti 
 

711.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Jana Šilerová je jedinou biskupkou ve střední a východní Evropě / Jitka Mitysková. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 38 
(17.9.2007), s. 6.  
Znojmo - církev - osobnosti - biskupové - Šilerová, Jana - rozhovory 
 

712.  MOŠTĚK, Martin 
Zastupitelé schválili kapli : představitelé Znojma rozhodli vystavět kapli na Mariánském 
náměstí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
18, č. 261 (8.11.2007), s. 1. 
Znojmo - církev - kaple - kaple Panny Marie pomocné - Mariánská kaple - výstavba - 
schválení 
 

713.  MID 
Osobnosti diecéze : kněz a vlastenec J. Rudolecký / mid. -- In: Život farností Znojma. --  
č. 10 (2007) . -- R-2813 
Znojmo - církev - osobnosti - kněží - Rudolecký, Josef - životopisy 
 

714.  BE 
Domácí betlémy mají kouzelnou moc / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 51/52 (17.12.2007), s. 3, Vánoční týden.  
Znojmo - církev - tradice - domácí - betlémy - historie 
 

715.  JM 
Znojemské sestry Dominikánky slaví osmisté výročí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 51/52 (17.12.2007), s. 13, 
Vánoční týden.  
Znojmo - církev - kláštery - Dominikánský klášter - řády - Dominikánky - 800. výročí 
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Sociální  péče:  
 
 

716.  ČERNÁ, Anna 
Domovu hrozí likvidace : kvůli novému zákonu chybějí domovu důchodců čtyři miliony / 
Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 4 
(5.1.2007), s. 3. 
Znojmo - sociální péče - domovy důchodců - financování - nedostatky - zákon o 
sociálních službách - důsledky 
 

717.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Magdala pomáhá prostitutkám / Jitka Mitysková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 4 (5.1.2007), s. 3. 
Znojmo - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - projekty - Magdala - prostitutky – 
pomoc 
 

718.  MOŠTĚK, Martin 
Neslyšící mají činorodý klub / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 21, s. 3 (25.1.2007).  
Znojmo - sociální péče - neslyšící - setkávání - akce - kluby - Oblastní charita Znojmo 
 

719.  MOŠTĚK, Martin 
Charita mění pomoc Ukrajině : po šesti letech začaly sirotky podporovat i úřady. Ukrajinci 
rozšiřují činnost / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 17, č. 25, s. 3 (30.1.2007).  
Znojmo - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - Ukrajina - sirotci - pomoc - 
projekty - adopce na dálku - dům na půli cesty - financování 
 

720.  TŘÍKRÁLOVÁ 
Tříkrálová sbírka. -- In: Život farností Znojma. -- Č. 2 (2007), s. 5-6 . -- R-2813; 

dtto: 

EIS. Pokoří Tříkrálová sbírka milion? Znojemsko. 9.1.2007, roč. 17, č. 2, s. 5. 
Znojmo - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - Tříkrálová sbírka - využití 
 

721.  ČERNÁ, Anna 
Velké plány nezastaví ani vozík / Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 50 (28.2.2007), s. 3.  
Znojmo - sociální péče - znevýhodnění - občané - uplatnění - sdružení - Vozíčkáři 
Znojemska - plány 
 

722.  VESELÁ, Jana 
Domov pro matky v tísni / Jana Veselá. -- In: Život farností Znojma. -- č. 3 (2007), s. 5-6. 
 . -- R-2813; 

dtto: 

Domov pro matky v tísni. Život farností Znojma, 5/2007, s. 5, 6. 
Znojmo - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - Domov pro matky v tísni 
 

723.  DAR 
Do ulic proti drogám / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
18, č. 73 (27.3.2007), s. 3. -- ISSN 1802-0933 
Znojmo - sociální péče - narkomanie - prevence - drogy - Řekni ne drogám - řekni ano 
životu 
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724.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Magdala radí a pomáhá prostitutkám / Jitka Mitysková. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 2 (8.1.2007), s. 1.  
Znojmo - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - sdružení - Magdala - prostituce 
 

725.  KALIVODOVÁ, Věra 
Slavnostní otevření nových regionálních středisek : Znojmo / Věra Kalivodová. -- In: 
Chaloupka. -- Roč. 7, č. 1 (.3.2007), s. 33-34. 
Znojmo - sociální péče - TyfloCentrum Brno o.p.s. - regionální - pracoviště- otevření - 
nevidomí - slabozrací 
 

726.  ČERNÁ, Anna 
Domovu důchodců chybějí miliony / Anna Černá. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 5, č. 2 (12.1.2007), s. 2. 

dtto: 

be. Znojemskému domovu důchodců chybí miliony. Znojemský týden. 14.5.2007, roč. 7,  
č. 20, s. 5. 
Znojmo - sociální péče - domovy důchodců - rozpočet - nedostatek - finance - změny - 
legislativa 
 

727.  CHAF 
Tříkrálová sbírka vynese přes milion / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 3 (15.1.2007).  

dtto: 

EIS. Milion pokořen. Znojemsko Víkend. 19.1.2007, roč. 2, č. 3. 
Znojmo - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - Tříkrálová sbírka 
 

728.  TREK 
Dobrovolníci vybrali 58 000 / trek. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, 
č. 17 (27.4.2007), s. 1.  
Znojmo - sociální péče - sbírky - humanitární organizace - ADRA 
 

729.  EISENBRUCK, Jiří  
Evžen Adámek: Z brněnského Zetoru do čela charitativní organizace / JiříEisenbruck. -- 
In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 3 (19.1.2007), s. 2.  
Znojmo - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - osobnosti - ředitelé - Adámek, Evžen 
 

730.  EIS 
Děti obdržely 40 000 korun / eis. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, 
č. 3 (19.1.2007), s. 3.  
Znojmo - sociální péče - Dětské centrum - finanční - dary 
 

731.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Vozíčkáři nemohou k památkám / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 104 (4.5.2007), s. 1, 3.  
Znojmo - sociální péče - tělesně postižení - vozíčkáři - bariéry 
 

732.  KLOBASOVÁ, Petra 
První novorozenec v Klubu neslyšících / Petra Klobasová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-
169X -- Roč. 17, č. 7 (13.2.2007), s. 1.  
Znojmo - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - kluby - neslyšící - Klub 
neslyšících Auris 
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733.  XA 
Vozíčkáři Znojemska vítají nové členy i náměty / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 3 
(15.2.2007), s. 3. 
Znojmo - sociální péče - zdravotně postižení - občanská sdružení - vozíčkáři - Vozíčkáři 
Znojemska 
 

734.  JM 
Ve Znojmě se otevírá TyfloCentrum pro nevidomé / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 7, č. 11 (12.3.2007), s. 4. 

dtto: 

EISENBRUCK, Jiří. Na pomoc zrakově postiženým. Znojemsko. 13.3.2007, roč. 17, č. 11, 
s. 5. 
jm. TyfloCentrum pomáhá nevidomým a slabozrakým. Znojemský týden. 10.4.2007, roč. 
7, č. 15, s. 5. 
Znojmo - sociální péče - nevidomí - slabozrací - TyfloCentrum Brno o.p.s. – pobočky 
 

735.  MACOUN, Eman 
Znojemský Domov důchodců se potýká s nedostatkem peněz / Eman Macoun. -- In: 
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 12 (20.3.2007), s. 3.  
Znojmo - sociální péče - domovy důchodců - Domov důchodců U Lesíka - dotace - 
nedostatek 
 

736.  EIS 
Stehlíci pro charitu / eis. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 13 
(30.3.2007), s. 7.  

dtto: 

smo. Cimbálka obdarovala znojemskou Charitu. Znojemské noviny. 30.3.2007, roč. 5,     
č. 13, s. 2. 
Znojmo - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - finanční - dary - Cimbálová muzika A. 
Stehlíka 
 

737.  BE 
Dětský domov Na návrší stále nemá vyhráno / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 16 (16.4.2007), s. 3.  
Znojmo - sociální péče - dětské domovy - Dětský domov Na Návrší - spory - majetek - 
restituce 
 

738.  RUBEŠOVÁ, Darina 
I maličký schůdek ztíží vozíčkářům život : vozíčkář Oto Götz ukázal redaktorům Deníku, jak 
těžké je zvládnout bariéry města. Zástupci radnice slíbili změnu / Darina Rubešová, David 
Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 120 
(25.5.2007), s. 3.  
Znojmo - sociální péče - tělesně postižení - vozíčkáři - omezení - bariéry - opatření 
 

739.  MM 
Dostavba domova pro matky finišuje / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 5, č. 27 (4.7.2007), s. 2.  
Znojmo - sociální péče - charita - Domov pro matky v tísni - dostavby 
 

740.  XA 
Klub neslyšících Auris / xa. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 23 
(8.6.2007), s. 2.  
Znojmo - sociální péče - neslyšící - Klub neslyšících Auris - Oblastní charita Znojmo 
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741.  MOŠTĚK, Martin 
Adopce na dálku: První svatba / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 240 (15.10.2007), s. 3. 
Znojmo - sociální péče - adopce na dálku - dům na půli cesty - Velké Berezné - Ukrajina 
- Oblastní charita Znojmo - svatby 
 

742.  PK 
Pomoc vozíčkářům / pk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, 
č. 244 (19.10.2007), s. 8. 
Znojmo - sociální péče - vozíčkáři - pomoc - bariéry - odstraňování - příklady 
 

743.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Gymnazisté prodali 1 169 bílých pastelek / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, 
č. 43 (23.10.2007), s. 3. 
Znojmo - sociální péče - veřejné - sbírky - nevidomí - Bílá pastelka 
 

744.  MM 
Domov čeká na rozhodnutí kraje a vlastníků / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 284 (6.12.2007), s. 3.  
Znojmo - sociální péče - dětské domovy - Dětský domov Na Návrší - spory - majetek 
 

745.  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Děti z domova budou muset pryč : budova znojemského dětského domova patří podle 
soudu původním majitelům. Dětem hrozí stěhování / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 288 (11.12.2007), s. 3. 
Znojmo - sociální péče - dětské domovy - Na Návrší - budovy - vlastnictví - restituce - 
navrácení - děti - přestěhování 
 

746.  EISENBRUK, Jiří  
Nad budoucností dětského domova se stále vznáší otazník / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 17, č. 50 (11.12.2007), s. 3. 
Znojmo - sociální péče - dětské domovy - Na Návrší - budovy - vlastnictví - restituce - 
navrácení - děti - přestěhování 
 

747.  Š 
Dětský domov dostal dary za 150 000 korun / š. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 50 
(11.12.2007), s. 3. 
Znojmo - sociální péče - dětské domovy - Hakenova ul. - mikulášské - besídky - dary - 
Elektro Hanzel 
 

748.  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Vozíčkáři do lázní? Obtížně : znojemský krytý bazén je jedním z mnoha v republice, kam se 
vozíčkářům špatně dostane / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 49 (7.12.2007), s. 1.  
Znojmo - sociální péče - tělesně postižení - vozíčkáři - Městské lázně - omezení - bariéry 
 

749.  KRUTIŠ, Dalibor 
Azylový dům se rozroste : azylový dům by měl zvětšit svou kapacitu z nynějších 
čtyřiadvaceti na více než padesát lůžek. Ve městě je totiž podle neoficiálních dohadů až 
stovka bezdomovců / Dalibor Krutiš, Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 294 (18.12.2007), s. 3. 
Znojmo - sociální péče - bezdomovci - azylové domy - Azylový dům Znojmo - kapacita - 
rozšíření 
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750.  SPA 
Tříkrálová sbírka: pomoc matkám v tísni / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 19, č. 3 (4.1.2008), s. 3. 
Znojmo - sociální péče - charita - Diecézní charita Znojmo - Tříkrálová sbírka - 8. ročník 
- peníze - využití 
 
 
 

Zdravotnictví :  
 
 

751.  ČTK 
Jihomoravské nemocnice chystají investice za stamilióny / čtk. -- In: Právo. -- Roč. 17,    
č. 6 (8.1.2007), s. 15. 
Jihomoravský kraj - Znojmo - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - investice - 
rekonstrukce - přístroje - vybavení 
 

752.  ČERNÁ, Anna 
Nový zákoník komplikuje práci : v nemocnici jednají, jinde už mají jasno / Anna Černá. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 15, s. 3 (18.1.2007).  
Znojmo - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - zákoník práce - novelizace - komplikace - 
jednání 
 

753.  CHMELÍČEK, Jan 
Kraj chce investovat do nemocnic : pomoci má úvěr i dotace od Evropské unie / Jan 
Chmelíček. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 15 (18.1.2007), s. 12.  
Jihomoravský kraj - Znojmo - zdravotnictví - zdravotnická - zařízení - nemocnice - 
revitalizace - vybavení - investice - dotace - Evropská unie 
 

754.  DAR 
Znojemská nemocnice dostala dar / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 52 (2.3.2007), s. 3.  
Znojmo - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - monitory - dary 
 

755.  SMOLA, Vojtěch 
Udrží Znojmo mamograf? / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 – 
Roč. 18, č. 62 (14.2.2007), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo - zdravotnictví - prevence - onkologie - mamografy - mamografický screening - 
akreditace 
 

756.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Lidé mají strach z klíšťat : chybějí očkovací látky proti encefalitidě / Darina Rubešová. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 63, s. 1 (15.3.2007).  
Znojmo - zdravotnictví - klíšťata - klíšťová encefalitida - očkování - vakcíny - nedostatek 
 

757.  ČERNÁ, Anna 
Na Nový rok čtyři! hlásí porodnice / Anna Černá. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 1 (5.1.2007), s. 2.  

dtto: 

MITYSKOVÁ, Jitka. První den roku se narodila v porodnici čtyři miminka. Znojemský 
týden. 8.1.2007, roč. 7, č. 2, s. 3. 
Znojmo - zdravotnictví - porodnost - porody 
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758.  VSM 
Operaci sledovali experti z USA, Norska či Izraele / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN1210-1168 -- Roč. 18, č. 76 (30.3.2007), s. 2, Jižní Morava.  

dtto: 

SMO. Operaci přenášely kamery do kláštera. Rovnost-Znojemský deník. 30.3.2007, roč. 
18, č. 76, s. 3. 
Znojmo - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - ortopedie - ortopedicko-traumatologické 
oddělení - operace - přenosy - mezinárodní ortopedická konference - Loucký klášter - 
kongresový sál 
 

759.  SMOLA, Daniel 
Na operace se čeká měsíce / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18,  č. 78 (2.4.2007), s. 1.  
Znojmo - zdravotnictví - termíny - operace - rekonstrukce - nemocnice - Nemocnice 
Znojmo 
 

760.  SMOLA, Vojtěch 
Do jeskyně navezli 22 tun mořské soli / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 91 (18.4.2007), s. 2, Jižní Morava.  

dtto:  

EISENBRUCK, Jiří. Znojemská solná jeskyně nahrazuje moře. Znojemsko. 17.4.2007, roč. 
17, č. 16, s. 1. 
Znojmo - zdravotnictví - Solná jeskyně - léčba 
 

761.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Znojemské ordinace plní alergici : lékaři ve Znojmě zaznamenávají nyní velký nárůst počtu 
lidí, kteří trpí alergiemi. Více nemocných je především mezi dětmi / Darina Rubešová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 97 (25.4.2007), s. 3.  
Znojmo - zdravotnictví - alergie - nárůst 
 

762.  SMOLA, Daniel 
Nemocnice: sály i nový heliport / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 100 (28.4.2007), s. 1.  
Znojmo - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - rekonstrukce - dostavby 
 

763.  ČTK 
Nemocnice Znojmo získá operační sály a heliport / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 103 (3.5.2007), s. 4.  

dtto: 

jm. Přestavba nemocnice bude stát více než dvě miliardy. Znojemský týden. 30.4.2007, 
roč. 7, č. 18, s. 3. 
Znojmo - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - modernizace - operační sály - heliporty - 
výstavba - stará nemocnice - nová nemocnice - sestěhování 
 

764.  MRVA, Vlastimil 
O smrti léčitele Milana Hradila / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-
1964 -- Roč. 2, č. 4 (26.1.2007), s. 2.  
Znojmo - zdravotnictví - léčitelství - osobnosti - léčitelé - Hradil, Milan 
 

765.  MACOUN, Eman 
U Lesíka tuberkulóza / Eman Macoun. -- In: Znojemsko Víkend. -- Roč. 2, č. 6 
(9.2.2007), s. 1. -- ISSN 1802-1964 
Znojmo - zdravotnictví - infekční - nemoci - tuberkulóza - TBC - výskyt 
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766.  EISENBRUK, Jiří  
Protest dětských lékařů / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- 
Roč. 2, č. 7 (16.2.2007), s. 1.  

dtto: 

MITYSKOVÁ, Jitka. Stávkovali jen někteří lékaři. Znojemský týden. 19.2.2007, roč. 7,     
č. 8, s. 1, 2. 
MASK. Dětští lékaři stávkovali. Zrcadlo. 23.2.2007, roč. 6, č. 4, s. 1. 
Znojmo - zdravotnictví - lékaři - pediatrie - stávky - protesty - finance 
 

767.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Přestavba nemocnice: Vše bude pod jednou střechou / Jitka Mitysková. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 10 (5.3.2007), s. 5.  
Znojmo - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - nová nemocnice - přestavba 
 

768.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Monitory pro děti / Jitka Mitysková. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 10 (5.3.2007), s. 5.  

dtto: 

DAR. Drahé přístroje darem. Znojemské noviny. 9.3.2007, roč. 5, č. 10, s. 6. 
Znojmo - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - monitory - nákupy 
 

769.  ČERNÁ, Anna 
Pomáhají v boji s rakovinou / Anna Černá. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 9 (2.3.2007), s. 1.  
Znojmo - zdravotnictví - onkologie - poradny - Arcus-onko centrum - přednášky 
 

770.  JM 
Márii Krutišové uniklo prvenství v soutěži Sestra roku 2006 jen o vlásek / jm. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 9 
(26.2.2007), s. 3.  

dtto: 

eis. Mária Krutišová patří mezi nejlepší zdravotní sestry. Znojemsko. 6.3.2007, roč. 17,   
č. 10, s. 1. 
Znojmo - zdravotnictví - soutěže - Sestra roku 2006 - finalistky - Krutišová, Mária 
 

771.  STŘECHA, František 
Ortoped: laciné implantáty se několikrát prodraží / František Střecha. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 14 (2.4.2007), s. 3.  

dtto: 

eis. Operace v přímém přenosu. Znojemsko. 3.4.2007, roč. 17, č. 1, s. 3. 
Znojmo - zdravotnictví - mezinárodní - kongresy - ortopedie - 3. ročník 
 

772.  ZUF 
V Blansku i Znojmě bojují o mamograf / zuf, vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 127 (1.6.2007), s. 3, Jižní Morava.  
Znojmo - zdravotnictví - onkologie - preventivní péče - mamografický screening - licence - 
zkušební doba 
 

773.  SMOLA, Vojtěch 
Mamograf spasil dvacet jedna žen : o kontroly je ve Znojmě zájem. Lékaři jsou spokojeni / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 139, 
(15.6.2007) s. 2, Jižní Morava. 
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dtto: 

BE. Mamograf uchránil zdraví jednadvaceti žen. Znojemský týden. 18.6.2007, roč. 7,      
č. 25, s. 3. 
Znojmo - zdravotnictví - onkologická - onemocnění - prevence - mamografy - 
mamografický screening - ženy - zájem - Nemocnice Znojmo 
 

774.  MOŠTĚK, Martin 
Nemocnice chystá další opravy : první etapa oprav skončí v závěru roku. Lékaři dostanou i 
nové přístroje. Rentgeny budou příští rok digitální / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 141 (18.6.2007), s. 3. 
Znojmo - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - rekonstrukce - opravy - 
vybavení - modernizace 
 

775.  BE 
Randesvous pomáhá pacientům, lékaře však nenahradí / be. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 28 (9.7.2007), s. 3.  
Znojmo - zdravotnictví - záchranná služba - služební vozy - Randesvous 
 

776.  JM 
Nukleární medicína v novém / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 25 (18.6.2007), s. 5.  
Znojmo - zdravotnictví - zdravotnická - zařízení - Nemocnice Znojmo - opravy - 
rekonstrukce 
 

777.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Znojemský mammograf odhalí dva nádory denně / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 17, č. 24 (12.6.2007), s. 3. 
Znojmo - zdravotnictví - prevence - onkologie - mamografy - mamografický screening 
 

778.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Nemocnici chybí dárci krve / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 170 (24.7.2007), s. 1.  
Znojmo - zdravotnictví - krev - dárcovství - transfuzní odd. - Nemocnice Znojmo - dárci - 
úbytek 
 

779.  BE 
Arnošt Růžička: Pod vodou jsem jako doma / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 31 (30.7.2007), s. 5.  
Znojmo - zdravotnictví - záchranná služba - osobnosti - záchranáři - Růžička, Arnošt - 
rozhovory 
 

780.  EISENBRUK, Jiří  
Primář Jan Simonides: krve máme dost / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17,     
č. 32 (7.8.2007), s. 1. 
Znojmo - zdravotnictví - krev - dárcovství - transfuzní odd. - Nemocnice Znojmo - dárci - 
nárůst 
 

781.  BE 
Postiženým seženou od špendlíků až po postel všechno / be. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 33 (13.8.2007), s. 5.  
Znojmo - zdravotnictví - handicapovaní - postižení - provozovny - otevření - pomůcky - 
Boční ul. 
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782.  MM 
Onkologové diskutovali v Louce o prevenci / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 234 (8.10.2007), s. 3.  
Znojmo - zdravotnictví - kongresy - Mezinárodní onkologický kongres - přednášky - 
prevence - 2. ročník 
 

783.  CHAF 
Na kongresu v Louce chyběli lékaři ze Znojma / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 41 (8.10.2007), s. 4.  

dtto: 

MM. Onkologové se sjeli do Louky. Znojemské noviny. 12.10.2007, roč. 5, č. 41, s. 4. 
obce - Znojmo-Louka - zdravotnictví - onkologické - kongresy - 2. ročník - shrnutí 
 

784.  TREK 
Špičkoví odborníci na rakovinu přijeli do kláštera / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 7, č. 41 
(9.10.2007), s. 3. 
obce - Znojmo-Louka - zdravotnictví - kongresy - Mezinárodní onkologický kongres - 
shrnutí 
 

785.  XA 
Dětské centrum opět útulnější / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 19 (11.10.2007), 
s. 2. 
Znojmo - zdravotnictví - dětská - zdravotnická - centra - Dětské centrum Znojmo - 
opravy - dokončení 
 

786.  GROSSMANN, David 
Lékaři prověřili traumaplán / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 249 (25.10.2007), s. 1, 3.  
Znojmo - zdravotnictví - záchranáři - zásahy - traumatologické - plány - funkčnost - 
cvičení 
 

787.  GROSSMANN, David 
Znojemská nemocnice: z platů lékařů mizely stokoruny / David Grossmann. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 255 (1.11.2007), s. 1, 3.  

dtto: 

VSM. Lékařům zmizela část výplaty. Mladá fronta dnes. 1.11.2007, roč. 18, č. 255, s. 1, 
Jižní Morava. 
VSM. "Ztracené" peníze už lékaři dostali zpět. Mladá fronta dnes. 2.11.2007, roč. 18,       
č. 256, s. 2, Jižní Morava. 
GROSSMANN, David. Z platů lékařů mizely stokoruny. Znojemské noviny. 2.11.2007, roč. 
5, č. 44, s. 1, 3. 
Znojmo - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - platy - podvody - Policie ČR - šetření 
 

788.  GROSSMANN, David 
Nemocnice bude mít nové přístroje : Znojemskou nemocnici čeká velké stěhování, bude mít 
také lepší přístroje na léčení nádorů a mrtvice / David Grossmann. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 257 (3.11.2007), s. 3.  
Znojmo - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - změny - stěhování - rekonstrukce - 
dokončování - nové - přístroje 
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789.  GROSSMANN, David 
Mamograf rozšíří ordinační hodiny : mamograf, který u žen dovede odhalit rakovinu prsu, 
rozšíří ve Znojmě svou provozní dobu / David Grossmann, Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 260 (07.11.2007), s. 3 
Znojmo - zdravotnictví - rakovina - preventivní - vyšetření - mamografy - provozní doba - 
rozšíření 
 

790.  BE 
Akce kulový blesk změní nejen centrální příjem nemocnice / be. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 45 (5.11.2007), s. 4.  
Znojmo - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - centrální příjem - 
rekonstrukce - změny 
 

791.  EIS 
Nad starou nemocnicí zvoní umíráček / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 46 
(13.11.2007), s. 2. 
Znojmo - zdravotnictví - Nemocnice Znojmo - nová nemocnice - rekonstrukce - dokončení 
 

792.  EIS 
Znojemská nemocnice končí s filmy, data získá lékař bleskově: za pár vteřin / eis. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 17, č. 47 (20.11.2007), s. 1. 

dtto: 

JM. Nemocnice zavede digitální rentgen. Znojemský týden. 17.12.2007, roč. 7, č. 51/52, 
s. 4. 
Znojmo - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - digitální - rentgeny - zavedení 
 

793.  EIS 
Mammární screaning ve Znojmě pokračuje / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 47 
(20.11.2007), s. 5. 
Znojmo - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - mammární screaning - provoz 
- rozšíření 
 

794.  MOŠTĚK, Martin 
Nemocnice chystá poplatky : regulační poplatky budou pacienti platit v deseti automatech 
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 292 
(15.12.2007), s. 3. 

dtto: 

SMOLA, Vojtěch. Nemocnice montuje automaty. Mladá fronta dnes. 19.11.2007, roč. 18, 
č. 295, s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - poplatky - zavedení - automaty 
- instalace 
 

795.  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Pacienti začali v nemocnici platit : od začátku roku musí pacienti platit v nemocnici i u 
praktiků třicetikorunové poplatky za vyšetření / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 19, č. 2 (3.1.2008), s. 3. 
Znojmo - zdravotnictví - vyšetření - poplatky - zavedení 
 

796.  PETERKOVÁ, Ľuba 
V boji proti AIDS vybrali studenti 23 000 korun / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 17, č. 51/52 (18.12.2007), s. 2. 
Znojmo - zdravotnictví - informační - kampaně - sbírky - Světový den boje proti AIDS 
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797.  JM 
Automaty vybírají peníze za amblulance i za pobyt v nemocnici / jm. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 51/52 (17.12.2007), 
s. 2.  
Znojmo - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - automaty - poplatky - reformy 
 

798.  MASK 
Automaty se instalují / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 23 (21.12.2007), s. 5. 
Znojmo - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice Znojmo - automaty - poplatky - 
instalace 
 
 
 

Hospodářství :  
 
 

799.  MOŠTĚK, Martin 
Nezaměstnaní stojí ve frontách : prosincové statistiky budou nejvyšší za celý uplynulý rok 
2006 / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17,   
č. 3 (4.1.2007), s. 3 
Znojmo - hospodářství - nezaměstnanost - Úřad práce - nezaměstnaní - evidence - nárůst 
 

800.  SMOLA, Daniel 
Komory se vzbouřily : tři hospodářské komory utvořily vlastní krajské sdružení / Daniel 
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 51 (1.3.2007), 
s. 3.  
Jihomoravský kraj - Znojmo - hospodářství - hospodářské komory - Okresní 
hospodářská komora - Krajská hospodářská komora - Jihomoravská hospodářská 
komora - akreditace - uznání - Hospodářská komora ČR - jednání 
 

801.  MOŠTĚK, Martin 
Nezaměstnaní stáli ve frontách / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 1 (5.1.2007), s. 1.  
Znojmo - hospodářství - nezaměstnanost - nárůst 
 
SMOLA, Vojtěch 

Konečně práce : Město Znojmo od včerejška zaměstnává 12 Romů. Míst bude ještě víc / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 79 (3.4.2007), 
s. 2, Jižní Morava.  
Znojmo - hospodářství - zaměstnanost - Romové - pracovní místa - zajištění - Městský 
úřad Znojmo - Městská zeleň Znojmo - sídliště - úklid 
 

802.  MM 
Ubylo nezaměstnaných / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
18, č. 85 (11.4.2007), s. 3.  
Znojmo - hospodářství - zaměstnanost - nezaměstnaní - úbytek - volná místa - nárůst - 
Úřad práce - evidence 
 

803.  ZUF 
Výroba bot ve Znojmě končí / zuf. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, 
č. 104 (4.5.2007), s. C2.  
Znojmo - hospodářství - nezaměstnanost - propouštění - obuvnický průmysl - firmy - 
Niebelung 
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804.  MM 
Odvolali ředitele lesů / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 17 
(4.5.2007), s. 1.  

dtto: 

CHAF. Rada odvolala ředitele Městských lesů. Znojemský týden. 7.5.2007, roč. 7, č. 19. 
s.1. 
Znojmo - hospodářství - odvolání - Městské lesy - osobnosti - ředitelé - Jelínek, Petr 
 

805.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Znojmo: nejvíce propuštěných / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 105 (5.5.2007), s. 1.  

dtto: 

STŘECHA, František. 230 galáků je na dlažbě. – In: Znojemský týden. -- 30.4.2007, roč. 
7, č. 18, s. 1. 
EISENBRUCK, Jiří. Úřad práce vyplatí propuštěným obuvníkům šest milionů korun. 
Znojemsko. 9.5.2007, roč. 17, č. 19, s. 2. 
RUBEŠOVÁ, Darina. Stovky lidí dostaly výpověď. Znojemské noviny. 11.5.2007, roč. 5,  
č. 19, s. 2. 
Znojmo - hospodářství - nezaměstnanost - propouštění - firmy - Niebelung - likvidace 
 

806.  GRD 
Daně ve Znojmě: 1,2 miliardy korun / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 134 (9.6.2007), s. 3. 
Znojmo - hospodářství - daně - odvody - Finanční úřad Znojmo 
 

807.  SMOLA, Vojtěch 
Mladí chtějí ze Znojma : v regionu plánuje zůstat jen třetina mladých. Zbytek míří pryč za 
prací / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 148 
(26.6.2007), s. 1, 2, Jižní Morava. 
Znojmo - hospodářství - mladí - perspektivy - pracovní příležitosti - nedostatek - 
výzkumy veřejného mínění - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - inPuncto - zjištění 
 

808.  DAR 
Práci hledá přes šest tisíc lidí / dar. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, 
č. 32 (10.8.2007), s. 1.  
Znojmo - hospodářství - nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti - statistiky - snížení 
 

809.  RED 
Úřad uzavřel případy ze Znojma / red. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 33 (13.8.2007), s. 1.  
Znojmo - hospodářství - případy - šetření - uzavření - správní řízení - ukončení - lesy - 
pronájmy - provoz - autobusová doprava - Úřad pro ochranu hosp. soutěže 
 

810.  JM 
Na Znojemsku je nejnižší nezaměstnanost / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 43 (22.10.2007), s. 1.  
Znojmo - hospodářství - zaměstnání - nezaměstnanost - snížení 
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Služby:  
 
 

811.  ČERNÁ, Anna 
Motorkáři přicházejí o klub / Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 17, č. 7 (9.1.2007), s. 3. 
Znojmo - služby - restaurace - kluby - Moto Sport Club - Přímětická ul. - zbourání - 
supermarkety - Lidl - výstavba 
 

812.  SMOLA, Daniel 
Vedení Znojma zajímá bazén / Daniel Smola, Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 52 (2.3.2007), s. 1.  
Znojmo - služby - bazény - kryté - výstavba - jednání 
 

813.  SMOLA, Daniel 
Vyhnat prostitutky? Těžko / Daniel Smola, ČTK. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 59 (10.3.2007), s. 3.  
Znojmo - služby - prostituce - vyhlášky - zákazy 
 

814.  SMOLA, Daniel 
Hořely vraky i auta / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 18, č. 60 (12.3.2007), s. 1.  
Znojmo - služby - Hasičský záchranný sbor - hasiči - požáry 
 

815.  TREK 
Do Vodárenské můžete na vozíku i s bílou hůlkou / trek. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-
169X. -- Roč. 17, č. 1 (3.1.2007), s. 1. 
Znojmo - služby - Vodárenská a. s. - přístup - bezbariérový přístup 
 

816.  MOŠTĚK, Martin 
Radnice chce více zahrádek / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 80 (4.4.2007), s. 1.  

dtto: 

mm. Zástupci Znojma zlevnili nájmy za předzahrádky. Znojemské noviny. 13.4.2007, roč. 
5, č. 15, s. 2. 
Znojmo - služby - restaurace - předzahrádky - změny - podmínky - provozování 
 

817.  TREK 
Raiffeisenka pomáhá klientům i nadaným dětem / trek. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-
169X -- Roč. 17, č. 4 (23.1.2007), s. 9.  
Znojmo - služby - banky - Raiffeisenbank 
 

818.  MRVA, Vlastimil 
Odešel Emanuel Macoun, doyen znojemských hodinářů / Vlastimil Mrva. -- In: 
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 10 (6.3.2007).  
Znojmo - služby - osobnosti - hodináři - Macoun, Emanuel - úmrtí 
 

819.  EIS 
Tomáš Huss z Olympic baru byl nejúspěšnějším / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-
169X -- Roč. 17, č. 14 (3.4.2007), s. 1.  

dtto: 

dar. Král výčepu trénuje na Hodinu pravdy. Rovnost-Znojemský deník. 17.5.2007, roč. 
17, č. 114, s. 3. 
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Znojmo - služby - hostince - výčepní - soutěže - Král výčepních 2007 - Huss, Tomáš 
 

820.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Město chce u rotundy kavárnu : zástupci města hledají nového nájemce hradního domku a 
prostranství před rotundou / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 128, s. 1 (2.6.2007).  
Znojmo - služby - hradní domek - rekonstrukce - využití - veřejné WC - kavárny - 
ubytování 
 

821.  XA 
Plovárna Louka zahájila čtvrtou sezónu / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 10, 
(25.5.2007), s. 2. 
Znojmo - služby - koupaliště – Městská plovárna Louka - sezona - zahájení - provoz - 
vstupné 
 

822.  MOŠTĚK, Martin 
Zahrádky budou otevřené déle / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 137 (13.6.2007), s. 1. 
Znojmo - služby - restaurace - kavárny - zahrádky - zřizování - podmínky - zlepšení 
 

823.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Lidem se nechce platit za koupání : správce plovárny má i letos problémy s neplatiči. Lidé 
do areálu bez placení proklouznou přes zdejší restauraci. Situaci už řeší město / Darina 
Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 139 
(15.6.2007), s. 3. 
Znojmo - služby - plovárny – Městská plovárna Louka - neplatiči - problémy 
 

824.  GROSSMANN, David 
V pivovaru bude restaurace : část znojemského pivovaru by se měla změnit na pivnici a 
hotel. Současný provoz zůstane zachován / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 145 (22.6.2007), s. 1, 3. 
Znojmo - služby - areály - pivovar Hostan - revitalizace - restaurace - pivnice - 
vybudování - hrady - využití - kongresová turistika 
 

825.  ČTK 
Plovárna Louka stojí bez stavebního povolení / čtk, dar. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 28 (13.7.2007), s. 2.  
Znojmo - služby - plovárny – Městská plovárna Louka - stavební povolení - černé stavby 
 

826.  DAR 
Hlídky na znojemské plovárně se vyplatily / dar. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 28 (13.7.2007), s. 2.  

dtto: 

JM. Neplatiči se na plovárnu nedostanou. Znojemský týden. 23.7.2007, roč. 7, č. 30, s. 2. 
Znojmo - služby - plovárny – Městská plovárna Louka - neplatiči – hlídky 
 

827.  GROSSMANN, David 
Ve Znojmě vyroste hostel / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 165 (18.7.2007), s. 3.  
Znojmo - služby - hostely - výstavba - Travellers´ Hostel 
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828.  XA 
Městská plovárna Louka je řádně zkolaudovaná / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16 
(19.7.2007), č. 14, s. 2. 
Znojmo - služby - plovárny – Městská plovárna Louka - kolaudace - polemiky 
 

829.  KRUTIŠ, Dalibor 
Vinobraní: textil z centra zmizí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 172 (26.7.2007).  
Znojmo - služby - stánky - vinobraní - prodej - pronájmy - Bergan 
 

830.  GROSSMANN, David 
Plovárna je ztrátová, ročně stojí tři miliony / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 190 (16.8.2007), s. 3.  
Znojmo - služby - plovárny – Městská plovárna Louka - provoz - ztráty 
 

831.  GROSSMANN, David 
Mediátoři dokáží nahradit soud / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 192 (18.8.2007), s. 3.  
Znojmo - soudnictví - právo - trestní právo - probační - mediační - služby - využívání 
 

832.  MRVA, Vlastimil 
Rozhovor s Jaroslavem M. Paříkem : O šílenostech v pekařině a nesmrtelném rohlíku / 
Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 36 (4.9.2007), s. 1, 2. 
Znojmo - služby - pekárny - osobnosti - podnikatelé - Pařík, Jaroslav M. - rozhovory - 
United Bakeries 
 

833.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Domovy seniorů řeší krizi / Darina Rubešová, Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 218 (18.9.2007), s. 1.  
Znojmo - služby - domovy důchodců - krize - žádosti - přibývání - místa - nedostatek 
 

834.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Domovy seniorů nemají volná místa / Darina Rubešová, Daniel Smola. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 38 (21.9.2007), s. 3.  
Znojmo - služby - domovy důchodců - krize - žádosti - přibývání - místa - nedostatky 
 

835.  SMO 
Městská plovárna snížila ztrátu / smo, grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18,  č. 236 (10.10.2007), s. 3.  
Znojmo - Únanov - služby - plovárny – Městská plovárna Louka - ztráty - snížení 
 

836.  MIV 
Operační středisko hasičů ve Znojmě končí / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 
17, č. 250 (26.10.2007), s. 10. 
Znojmo - služby - hasiči - Hasičský záchranný sbor Znojmo - operační středisko - činnost 
- ukončení - požáry - ohlašování - Krajské operační a informační středisko - tísňové linky 
- platnost 
 

837.  MOŠTĚK, Martin 
Hřbitov bude větší : směna posledních pozemků a rozhodnutí zastupitelů jsou potřeba        
k dokončení příprav rozšíření zcela zaplněného znojemského centrálního hřbitova / Martin 
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 250 
(26.10.2007), s. 3. 
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Znojmo - služby - pohřebnictví - hřbitovy - Městský hřbitov Znojmo - rozšíření - projekty 
 

838.  DAK 
Spálený mlýn je nyní na prodej / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 272 (22.11.2007), s. 3.  
Znojmo - služby - Restaurace Spálený mlýn - Gránické údolí - pronájem - koupě 
 

839.  ČTK 
Shořel sklad ve Znojmě. Škoda je 20 milionů / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 302 (31.12.2007), s. 1, Jižní Morava.  
Znojmo - služby - hasiči - sklady - požáry 
 

840.  GROSSMANN, David 
Shořel sklad obuvi, škoda 20 milionů : Znojemsko postihl druhý nejničivější požár roku / 
David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 302 
(31.12.2007), s. 3.  
Znojmo - služby - hasiči - sklady - požáry - škody 
 
 
 

Obchod:  
 
 

841.  MOŠTĚK, Martin 
Excalibur: úklid bude delší : policie stále hledá podezřelého stánkaře. Opravy zaberou 
měsíce / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, 
č. 6 (8.1.2007), s. 3. 
Znojmo - Hatě - obchod - Excalibur City - požáry - devastace - úklid 
 

842.  KRUTIŠ, Dalibor 
Lidl chystá novou stavbu : podnikatelé jsou zděšeni, politici bezmocní / Dalibor Krutiš, 
Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 7 
(9.1.2007), s. 1. 

dtto: 

Lidl zabere 6000 metrů čtverečních. Rovnost-Znojemský deník, 9. 1. 2007, s. 3. 
Znojmo - obchod - supermarkety - Lidl - Přímětická ul. - výstavba 
 

843.  MOŠTĚK, Martin 
Země lží: odklad na dva roky : požár prodloužil čekání na pět stovek pracovních míst / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 9 
(11.1.2007), s. 3. 

dtto: 

Stavba Země lží se odkládá o dva roky. Mladá fronta dnes, 12.1.2007, s. 1, Jižní Morava. 
CHAF. Excalibur obnovuje provoz prostor zničených požárem, Země lží se odkládá. 
Znojemský týden. 15.1.2007, roč. 7, č. 3, s. 1. 
Znojmo - Hatě - obchod - Excalibur City - požáry - škody - opravy - zábavní parky - Země 
lží - budování - odklad 
 

844.  SMOLA, Vojtěch 
Hatě: žádné petardy! / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 16, (19.1.2007), s. 2, Jižní Morava.  
Znojmo - Hatě - obchod - Excalibur City - požáry - důsledky - odstraňování - příčiny - 
zábavní pyrotechnika - odpalování - zákazy 
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845.  VSM 
Znojemští v Lidlu zatím nenakoupí / vsm, jsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 31, s. 1, Jižní Morava (6.2.2007).  
Znojmo - obchod - supermarkety - Lidl - výstavba - Městský úřad Znojmo - zamítnutí 
 

846.  VSM 
Supermarketů mají ve Znojmě a Mikulově dost / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 51, s. 4, Jižní Morava (1.3.2007).  
Znojmo - obchod - supermarkety - trh - nasycení - Lidl - výstavba - zákaz 
 

847.  SP 
Značka Znojmia nezanikla / sp. -- In: Právo. -- ISSN 1211-219 -- Roč. 18, č. 70 
(23.3.2007), s. 20.  
Znojmo - obchod - obchodní - značky - Znojmia - Hamé Babice 
 

848.  MM 
Padělky na Hatích / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, 
č. 69, s. 3 (22.3.2007).  
Znojmo - Hatě - obchod - stánkový prodej - padělky - kontroly - celníci 
 

849.  MOŠTĚK, Martin 
Ulička u Dyje bude města : Znojmo koupí stanoviště trhovců za čtyři miliony korun / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 79 
(3.4.2007), s. 3.  
Znojmo - obchod - stánkový prodej - Obchodní dům Dyje - tržnice - vyklizení - Centos s. 
r. o. - Městský úřad Znojmo - jednání - ulička - využití 
 

850.  TREK 
Vedle skutečné firmy existuje i fiktivní / trek. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 
17, č. 2 (9.1.2007), s. 3.  
Znojmo - školství - Obchodní akademie a Jazyk. šk. - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - 
konference - Ekoforum 2006 - předměty - Fiktivní firma - firmy - Junior Achievement 
 

851.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo : [obchodní dům Fiala] / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 
1212-169X -- Roč. 17, č. 2 (9.1.2007), s. 5.  
Znojmo - obchod - obchodní domy - Obchodní dům Fiala - historie 
 

852.  KRUTIŠ, Dalibor 
Lidl chce stavět supermarket / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 2 (12.1.2007), s. 2.  

dtto: 

eis. Ve Znojmě vyroste supermarket Lidl. Znojemsko. 30.1.2007, roč. 17, č. 5, s. 9. 
Znojmo - obchod - obchodní domy - Lidl - Přímětická ul. 
 

853.  MOŠTĚK, Martin 
Excalibur: Opravy potrvají do léta : téměř všichni zaměstnanci jsou zpět. Policie stále hledá 
podezřelého / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
18, č. 93 (20.4.2007), s. 3.  

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Excalibur: Otevřely první obchody. Znojemské noviny. 19.1.2007, roč. 
5, č. 3, s. 1. 
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Znojmo - Hatě - obchod - Excalibur City - požáry - devastace - opravy - prodej - obnovení 
- zaměstnanci - návrat 
 

854.  MOŠTĚK, Martin 
Lidl zkouší třetí pokus / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 98 (26.4.2007), s. 1.  

dtto: 

chaf. Na Žižkově námětí má vyrůst supermarket Lidl. Znojemský týden. 23.4.2007, roč. 7, 
č. 17, s. 3. 
Znojmo - obchod - supermarkety - Lidl - výstavba - plány - lokality - výběr 
 

855.  SMOLA, Vojtěch 
Pro Lidl je Znojmo zakleté, neuspěl totiž ani napotřetí / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 103, s. 2, Jižní Morava (3.5.2007).  

dtto: 

MM. Řekli ne studii Lidlu. Znojemské noviny. 4.5.2007, roč. 5, č. 17, s. 1.  
STŘECHA, František. Lidl na Přímětické nebude! Radní se postavili proti. Znojemský 
týden. 5.2.2007, roč. 7, č. 6, s. 1. 
MRVA, Vlastimil. Prodejna Lidl nebude. Znojemsko. 6.2.2007, roč. 17, č. 6, s. 1. 
Znojmo - obchod - supermarkety - Lidl - výstavba - Městský úřad Znojmo - zamítnutí 
 

856.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, 
č. 4 (23.1.2007),    s. 5.  
Znojmo - obchod - obchody - Svornost - budovy - historie - nám. Svobody 
 

857.  MOŠTĚK, Martin 
Ulička u Dyje změní tvář / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 14 (6.4.2007), s. 3.  
Znojmo - veřejný život - místní správa - hospodaření - majetek - koupě - uličky - 
rekonstrukce - spolupráce - majitelé - Obchodní dům Dyje 
 

858.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Pohřbili zavražděného obchodníka / Darina Rubešová, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 115 (18.5.2007), s. 3.  
Znojmo - policie - trestné činy - vraždy - Vietnamci - obchodníci - Tran Anh Quan - 
pohřby - vietnamská - komunita - asimilace 
 

859.  MM 
Škody v Excaliburu: nakonec 150 milionů / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 150, (28.6.2007), s. 1. 
Znojmo - Hatě - obchod - Excalibur City - požáry - škody - vyčíslení - obnova - 
modernizace 
 

860.  GRD 
Ze známé uličky u radnice odešli stánkaři : ulička byla léta doslova ověšena typickým 
zbožím trhovců. Nyní ji čeká rekonstrukce. Radnice tak naplňuje plán propagace města / 
grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 151 (29.6.2007), 
s. 3. 
Znojmo - historické - památky - centrum - uličky - Obchodní dům Dyje - stánkaři - 
vyklizení - rekonstrukce 
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861.  SMOLA, Daniel 
Lidl vytrval, postaví supermarket : Lidl postaví ve Znojmě supermarket. / Daniel Smola. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 159 (11.7.2007), s. 3. 

dtto: 

SMO. Lidl postaví market. Znojemské noviny. 13.7.2007, roč. 5, č. 28, s. 1. 
Znojmo - obchod - supermarkety - Lidl - výstavba - schválení - firmy - Ploma dřevovýroba 
- přestěhování 
 

862.  KŘIVÁNKOVÁ, Eva 
Lidl bude, i když jej nikdo nechce / Eva Křivánková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 160 (12.7.2007), s. B1, B2.  

dtto: 

CHAF. Lidl na Přímětické bude. Znojemský týden. 16.7.2007, roč. 7, č. 29, s. 1. 
EISENBRUK, Jiří. Lidl si prosadil svou. Znojemsko. 17.7.2007, roč. 17, č. 29, s. 2. 
XA. Souhlas s Lidlem na Přímětické ulici. Znojemské listy. 19.7.2007, roč. 16, č. 14, s. 1. 
Znojmo – obchod – supermarkety – Lidl – výstavba – schválení – Přímětická ul. – Ploma 
dřevovýroba - přestěhování 
 

863.  DAR 
Obchod nahradí infocentrum / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 163 (16.7.2007), s. 5.  
Znojmo - obchod - prodejny - městská zeleň - zrušení - informační centra - vybudování 
 

864.  JM 
Dům ustoupí Lidlu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 7, č. 31 (30.7.2007), s. 1, 2.  
Znojmo - obchod - supermarkety - Lidl - výstavba - občanská sdružení - Prostor pro život 
 

865.  KRUTIŠ, Dalibor 
Reklamace? Často problém / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 5, č. 31 (3.8.2007), s. 1.  
Znojmo - obchod - zboží - vady - záruční doba - reklamace - spotřebitelé - stížnosti 
 

866.  VSM 
Jednu z hrůz kraje alespoň přetřou / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 18, č. 214 (13.9.2007), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 

SKÁLOVÁ, Veronika. Jako pěst na oko? Jak pro koho. Mladá fronta dnes. 13.9.2007, roč. 
18, č. 214, s. 3, Jižní Morava. 
Znojmo - stavebnictví - architektura - ankety - největší česká hrůza - největší hrůzy kraje 
- Obchodní dům Dyje - nominace 
 

867.  KRUTIŠ, Dalibor 
Vyroste další supermarket : stavba prodejny Lidl ve Znojmě začala demolicí současných 
budov. / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, 
č. 259, s. 1, 5 (6.11.2007) 
Znojmo - obchod - supermarkety - Lidl - výstavba 
 

868.  GROSSMANN, David 
Celníci v Hatích zabavili desítky tisíc padělků / David Grossmann. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 285 (7.12.2007), s. 6. 
Znojmo - Hatě - obchod - tržnice - celníci - kontroly - padělky - zabavení 
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869.  MOŠTĚK, Martin 
Excalibur: rok po požáru se rozšiřuje : rok od ohnivého dramatu chystá firma rozšíření 
prostor centra / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 295 (19.12.2007), s. 3. 
Znojmo - Hatě - obchod - Excalibur City - požáry - pachatelé - pátrání - prostory - 
rozšíření 
 

870.  MOŠTĚK, Martin 
Vánoční trhy lákají více lidí : trhy a výzdoba v centru Znojma jsou letos přitažlivější / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 293 
(17.12.2007), s. 1. 
Znojmo - obchod - vánoční trhy - výzdoba - program - změny - ohlasy - průzkumy - 
inPuncto 
 

871.  DAK 
Poškodili vás? Napište poslanci! / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 294 (18.12.2007), s. 3. 
Znojmo - obchod - spotřebitelé - poškození - stížnosti - poslanci - e-mail - kontakty - 
Sdružení obrany spotřebitelů - webové stránky 
 
 
 

Vodní hospodářství :  
 
 

872.  MOŠTĚK, Martin 
Kanalizace: poslední ulice : firmy dohnaly zpoždění. Opravy stojí stále přes půl miliardy 
korun / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17,  
č. 17 (20.1.2007), s. 3.  
Znojmo - vodní hospodářství - kanalizace - rekonstrukce - dokončování 
 

873.  MOŠTĚK, Martin 
Povodí opouští areál u řeky : zástupci města posoudí nabídku. Vodáci mají projekt, ale ne 
peníze / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, 
č. 21, s. 3 (25.1.2007).  
Znojmo - vodní hospodářství - Povodí Moravy - střediska - přestěhování - areály - prodej - 
nabídky - Městský úřad Znojmo - Vodácký oddíl Neptun 
 

874.  KRUTIŠ, Dalibor 
Opravy kanálů končí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 83 (7.4.2007), s. 3.  
Znojmo - vodní hospodářství - kanalizace - dokončení - rekonstrukce 
 

875.  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo má nové stoky : největší stavební akce v historii města končí. Dělníci vyměnili 
kilometry kanálů / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 
18, č. 90, s. 2, Jižní Morava (17.4.2007).  
Znojmo - vodní hospodářství - odpadní vody - kanalizace - rekonstrukce - dokončení - 
Svazek vodovodů a kanalizací Znojemska - převzetí 
 

876.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Každý ať si uklidí před svým prahem / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-
169X. -- Roč. 17, č. 2 (9.1.2007), s. 2. 
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Znojmo - vodní hospodářství - Vodárenská a. s. - spory - domy - Mičurinova ul. - majitelé 
- neplacení - dodávky - voda 
 

877.  MODEL 
Model pomohl zvýšit kapacitu znojemské přehrady. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 92 (19.4.2007), s. 3.  
Znojmo - vodní hospodářství - Znojemská přehrada - rekonstrukce - konstruktéři - 
pomůcky - modely - Povodí Moravy - Vysoké učení technické Brno - stavební veletrhy - 
vystavení 
 

878.  ZD 
Znojmo potřebuje na Dyji velkorysé řešení / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 10 (5.3.2007), s. 1, 2.  
Znojmo - vodní hospodářství - povodně - protipovodňová - opatření - řeky - Dyje - hráze 
 

879.  MOŠTĚK, Martin 
Nová  kanalizace nepojme déšť : po víkendových deštích pronikla voda dvakrát do sklepů v 
domech ve Znojmě. Problémy vznikly až po úpravě kanálů.Vodárenská společnost pátrá po 
příčině / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, 
č. 148, (26.6.2007), s. 3 .  

dtto: 

BE. Přívalový déšť sužoval Znojmo, kanalizace nestíhala. Znojemský týden. 25.6.2007, 
roč 7, č. 26. s. 1. 
Znojmo - vodní hospodářství - deště - Riegrova ul. - Dukelská ul. - sklepy - voda - 
vniknutí - příčiny - zjišťování - Vodárenská a. s. - kanalizace - rekonstrukce 
 

880.  XA 
Pod povrchem znojemských ulic ukryto 614 miliónů korun / xa. -- In: Znojemské listy. -- 
Roč. 16, č. 12 (22.6.2007), s. 1. 
Znojmo - vodní hospodářství - kanalizace - rekonstrukce - dokončení - slavnostní - 
ukončení - pamětní desky - odhalení 
 

881.  XA 
Rekonstrukce kanalizace je hotová, na řadě je úpravna pitné vody / xa. -- In: Znojemské 
listy. -- Roč. 16, č. 12 (22.6.2007), s. 2. 
Znojmo - vodní hospodářství - kanalizace - rekonstrukce - průběh - financování 
 

882.  XA 
V sázce jsou protipovodňová opatření na 100 mil. Kč / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 
16 (8.6.2007), č. 11, s. 2. 
Znojmo - Starý Šaldorf - vodní hospodářství - protipovodňová - opatření - projekty - 
náhony - hráze - jednání 
 

883.  MOŠTĚK, Martin 
Kanalizace: déšť ukázal chyby / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 165 (18.7.2007), s. 1.  
Znojmo - vodní hospodářství - kanalizace - rekonstrukce - Riegrova ul. - chybné - 
projekty - deště 
 

884.  EISENBRUK, Jiří  
Protipovodňová opatření uvízla na mrtvém bodě / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
17, č. 48 (27.11.2007), s. 5. 
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Znojmo - vodní hospodářství - povodně - protipovodňová - opatření - hráze - zábrany - 
projekty 
 

885.  KRUTIŠ, Dalibor 
Voda bude dražší o čtvrtinu : Znojemská vodárenská společnost oznámila zdražení 
vodného a stočného / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 289 (12.12.2007), s. 1, 3. 
Znojmo - vodní hospodářství - vodné - stočné - zdražení - Vodárenská a. s. 
 
 
 

Doprava:  
 
 

886.  MOŠTĚK, Martin 
Kontrola míří na autobusy : ztráta dopravní firmy vzrostla o statisíce / Martin Moštěk. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 9 (11.1.2007), s. 1. 
Znojmo - autobusová - doprava - MHD - firmy - Čas-Service a. s. - hospodaření - kontroly 
 

887.  MOŠTĚK, Martin 
S obchvatem začnou na jaře : Dobšice na Znojemsku na průtah čekají / Martin Moštěk. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 23, s. 1 (27.1.2007).  

dtto: 

xa. Stavba obchvatu je už realitou. Znojemské listy. 15.2.2007, roč. 16, č. 3, s. 1. 
Znojmo - silniční - doprava - obchvaty - opravy - Ředitelství silnic a dálnic - záměry - 
2007 
 

888.  JAC 
Začali stavět obchvat Znojma / jac. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 33 
(8.2.2007), s. 12.  
Znojmo - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - zahájení - financování - strukturální 
fondy EU - Státní fond dopravní infrastruktury - investoři - Ředitelství silnic a dálnic 
 

889.  SMOLA, Vojtěch 
Staví, aby Znojmo zbavili aut : obchvat města odlehčí dopravu v centru a zrychlí cestu k 
hranicím. Jeho trasu někteří lidé kritizují / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 33, s. 1, Jižní Morava (8.2.2007).  
Znojmo - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - zahájení - trasy - oponenti - protesty 
 

890.  VSM 
Evropské peníze zaplatí i mosty / vsm, jsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -
- Roč. 18, č. 33 (8.2.2007), s. 2, Jižní Morava.  
Znojmo - silniční - doprava - obchvaty - mosty - výstavba - zahájení - financování - 
strukturální fondy EU - Státní fond dopravní infrastruktury 
 

891.  MOŠTĚK, Martin 
Obchvat roste, spory trvají : vlastníci zahrádek pořád protestují / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 33, s. 1, 3 (8.2.2007).  
Znojmo - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - zahájení - odpůrci - protesty - 
pozemky - vyvlastnění 
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892.  VSM 
Viadukt je brzdou elektrifikace / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 
18, č. 47 (24.2.2007), s. 1, Jižní Morava.  

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Do Znojma míří elektrická dráha. Rovnost-Znojemský deník. 17.5.2007, 
roč. 17, č. 114, s. 3. 
Znojmo - Rakousko - doprava - železnice - viadukty - opravy - elektrifikace 
 

893.  GROSSMANN, David 
Srážek s chodci opět přibylo / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 53 (3.3.2007), s. 1.  
Znojmo - doprava - nehodovost - chodci - bezpečnost 
 

894.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Město kontrolovalo autobusy / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 56 (7.3.2007), s. 3.  

dtto: 

SMOLA, Vojtěch. Řidiči autobusů si přivydělávají. Mladá fronta dnes. 7.3.2007, roč. 18,  
č. 56, s.1, 2 Jižní Morava. 
Znojmo - autobusová - doprava - kontroly - evidence 
 

895.  MM 
Zima podle silničářů definitivně končí / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 57, s. 3 (8.3.2007).  
Znojmo - silniční - doprava - silnice - zimní údržba - náklady - úspory - Správa a údržba 
silnic 
 

896.  MIV 
Stavba obchvatu začne v červenci / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17,        
č. 62(14.3.2007), s. 10.  
Znojmo - doprava - obchvaty - výstavba - zahájení 
 

897.  SMOLA, Vojtěch 
Polovina lidí jela bez lístku : znojemští radní zveřejnili výsledky kontrol v autobusech a 
plánují změny v systému placení / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 63 (15.3.2007), s. 2, Jižní Morava.  
Znojmo - doprava - autobusy - MHD - cestující - neplatiči - kontroly - zjištění 
 

898.  MT 
Chodníky zúžily silnici / mt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 2 (8.1.2007), s. 2.  
Znojmo - doprava - rekonstrukce - silnice - chodníky - Pražská ul. 
 

899.  MOŠTĚK, Martin 
Znojmo chce terminál / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 77 (31.3.2007), s. 3.  
Znojmo - autobusová - doprava - dopravci - terminály - plány - vybudování 
 

900.  SMO 
Začaly práce na stavbě obchvatu / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 79 (3.4.2007), s. 3.  
Znojmo - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - zahájení 
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901.  SMOLA, Vojtěch 
Nové nádraží zlepší i jízdu do Vídně / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 82, s. 2, Jižní Morava (6.4.2007).  
Znojmo - autobusová - doprava - nádraží - rekonstrukce - integrované - systémy - 
financování - fondy EU 
 

902.  MOŠTĚK, Martin 
Přechod bude bezpečnější : po ostrůvku u divadla dojde k úpravám dalších přechodů / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 81 
(5.4.2007), s. 3.  
Znojmo - silniční - doprava - bezpečnost - přechody - ostrůvky - značky - semafory - 
změny 
 

903.  MOŠTĚK, Martin 
Stavbě obchvatu hrozí skluz : vyvlastnění zahrádek je zpět na začátku. Stavaři pokračují v 
práci, ale dílo bude nejspíš dražší / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 96, s. 1 (24.4.2007).  

dtto: 

chaf. Obchvat: Vyvlastnění pozemků se vrací na samotný počátek. Znojemský týden. 
26.3.2007, roč. 7, č. 13, s. 3. 
Znojmo - silniční - doprava - obchvaty - pozemky - vyvlastnění - náhrady - Občanské 
sdružení Obchvat - výstavba - Colas CZ a. s. - komplikace - průtahy - prodražení 
 

904.  CHAF 
Městská doprava dozná změny / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 3 (15.1.2007).  
Znojmo - doprava - městská - hromadná - autobusová - městská hromadná doprava 
 

905.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Dopravu má vyřešit kruhový objezd / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 98 (26.4.2007), s. 3.  
Znojmo - doprava - Rooseveltova ul. - Palackého ul. - kruhové objezdy - řešení 
 

906.  MOŠTĚK, Martin 
Obchvat: vyvlastnění je na začátku / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5,  č. 17 (27.4.2007), s. 2.  
Znojmo - doprava - silnice - obchvaty 
 

907.  SMOLA, Vojtěch 
Řidiči podváděli. Změní Znojmo provozovatele městské dopravy? / Vojtěch Smola. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 101 (30.4.2007), s. D2.  

dtto: 

vsm. Nepoctiví řidiči autobusů firmu o smlouvu nakonec nepřipravili. Mladá fronta dnes. 
15.5.2007, roč. 18, č. 122, s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo - doprava - městská - hromadná - městská hromadná doprava - ČAS Znojmo, s. 
r. o. 
 

908.  ZUF 
Znojmo chce větší kontrolu nad dopravou / zuf. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 102, s. 4, Jižní Morava (2.5.2007).  

dtto: 

GROSSMANN, David. Radní hrozí ČASu výpovědí. 2.5.2007, roč. 18, č. 102, s. 1. 
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GROSMANN, David. Radní hrozí dopravci ČAS výpovědí. Znojemské noviny. 5.4.2007, 
roč. 5, č. 17, s. 2. 
Znojmo - doprava - městská hromadná doprava - jízdné - vybírání - kontroly - ČAS 
Znojmo, s. r. o. - Městský úřad Znojmo - jednání - smlouvy - změny 
 

909.  STŘECHA, František 
Obchvat se začne stavět v únoru, Kuchařovice na něj nebudou napojeny / František 
Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- 
Roč. 7, č. 4 (22.1.2007), s. 2.  

dtto: 

xa. Zahájení stavby obchvatu: 7. února. Znojemské listy. 1.2.2007, roč. 16, č. 2, s. 2.  
MOŠTĚK, Martin. Začne stavba obchvatu Znojmo. Znojemské noviny. 2.2.2007, roč. 5,    
č. 5, s. 2.  
trek. Stavba obchvatu byla zahájena, někteří lidé ale nevěří v její dokončení. Znojemsko 
Víkend. 9.2.2007, roč. 2, č. 6, s. 1. 
MOŠTĚK, Martin. Začala stavba obchvatu Znojma. Znojemské noviny. 9.2.2007, roč. 5, 
 č. 6, s. 7.  
STŘECHA, František. Stavba obchvatu začala. Znojemský týden. 12.2.2007, roč. 7, č. 7, 
s. 1, 2. 
Znojmo - doprava - obchvaty - zahájení - Ředitelství silnic a dálnic  
 

910.  CHAF 
Nešťastná cyklostezka na 28. října / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 4 (22.1.2007), s. 13.  
Znojmo - doprava - rekonstrukce - silnice - cyklostezky - 28. října ul. 
 

911.  CHAF 
Kde bude nové nádraží / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 19 (7.5.2007), s. 1, 3.  
Znojmo - doprava - městská - hromadná - autobusová - městská hromadná doprava - 
nádraží - výstavby - integrovaný dopravní systém 
 

912.  MACOUN, Eman 
Josef Molík: nelituji ničeho / Eman Macoun. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964. 
-- Roč. 2, č. 9 (2.3.2007), s. 3. 
Znojmo - doprava - podniky - ČSAD Znojmo - osobnosti - ředitelé - Molík, Josef 
 

913.  ŠIP 
Přechod pro chodce u divadla se výrazně změní / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16,   
č. 7 (13.4.2007), s. 2. 
Znojmo - doprava - přechody - změny - nám. Republiky 
 

914.  JM 
Nádraží hýbe městem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 21, s. 1 (21.5.2007).  
Znojmo - doprava - autobusové - nádraží - terminály - výstavba - občané - protesty - 
občanská sdružení - Prostor pro život 
 

915.  STŘEDA, František 
Místostarosta Jan Blažíček: Nové nádraží bude pro cestující pohodlnější / František 
Středa. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 
7, č. 22 (28.5.2007), s. 2.  
Znojmo - doprava - autobusové - nádraží - terminály - výstavba - ohlasy - rozhovory 
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916.  VSM 
Parkování v centru Znojma několikanásobně podraží / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 137 (13.6.2007), s. 2. 
Znojmo - doprava - centrum - městská památková rezervace - parkování - zdražení 
 

917.  MOŠTĚK, Martin 
Chystaný terminál vyvolal protesty : Lidé v domech sousedících s uvažovaným terminálem 
se obávají hluku a zplodin a chtějí nádraží stěhovat. Podle dopravců jsou obavy 
bezdůvodné / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 137 (13.6.2007), s. 2. 
Znojmo - regionální - autobusová - doprava - nádraží - terminály - výstavba - občané - 
protesty - hluk - zplodiny - projekty - veřejné debaty 
 

918.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Do centra Znojma se pojede bez poplatku : od prvního července čekají řidiče ve středu 
města velké změny v parkování i dopravním značení / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 138, (14.6.2007), s. 3. 
Znojmo - doprava - centrum - značení - parkování - změny 
 

919.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Řidiči chtějí více kruhových objezdů : kruhové objezdy na Znojemsku přinesly větší 
bezpečnost na silnicích. Svědčí o tom policejní statistiky / Darina Rubešová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 134 (9.6.2007), s. 3. 
Znojmo - silniční - doprava - bezpečnost - kruhové objezdy - budování 
 

920.  SMO 
Na obchvatu roste most, stavba ale nabírá zpoždění / smo. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 143 (20.6.2007), s. 3. 
Znojmo - doprava - obchvaty - výstavba - zpoždění - pozemky - vyvlastnění 
 

921.  SMOLA, Vojtěch 
Řidiči ve Znojmě teď tápou : slibovaná změna systému dopravy a parkování v centru není 
ani po dvou dnech vůbec poznat / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 18, č. 155, s. 2, Jižní Morava (4.7.2007) 

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Změny dopravy: smíšené reakce. Rovnost-Znojemský deník. 3.7.2007, 
roč. 18, č. 154, s. 3. 
Znojmo - doprava - centrum - parkování - změny 
 

922.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Přibudou kruhové objezdy / Darina Rubešová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 24 (15.6.2007), s. 2.  
Znojmo - doprava - silniční - bezpečnost - kruhové objezdy - budování 
 

923.  DŠ 
Mění se systém dopravy a parkovné v centru Znojma / dš. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 25 (18.6.2007), s. 4.  
Znojmo - doprava - změny - poplatky - zrušení - parkovné 
 

924.  JM 
Na nové značení si zatím řidiči i chodci těžko zvykají / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 29 (16.7.2007), s. 3.  
Znojmo - doprava - centrum - značení - Komenského nám. - změny 
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925.  CHAF 
Doprava v centru se zjednoduší / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 24 (11.6.2007), s. 1.  
Znojmo - doprava - změny - Městská památková rezervace - parkovné - poplatky 
 

926.  MAKY 
Do centra Znojma konečně zadarmo / maky. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 24 
(12.6.2007), s. 1. 
Znojmo - doprava - změny - poplatky - rušení - parkovné 
 

927.  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo si zřídilo odtahovou službu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 172 (26.7.2007), s. B2.  

dtto: 

SMO. Odtah auta ve Znojmě přijde na dva tisíce. Znojemské noviny. 27.7.2007, roč. 5,    
č. 30, s. 1. 
CHAF. Motoristé pozor! Přichází odtahová služba. Znojemský týden. 30.7.2007, roč. 7,   č. 
31, s. 2. 
Znojmo - doprava - odtahová - služba - A. S. A. Znojmo, s. r. o. 
 

928.  JUREČKOVÁ, Barbora 
Špatné parkování dnes naposled řešeno domluvou, výjimky přestaly existovat / Barbora 
Jurečková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 31 (31.7.2007), s. 1. 
Znojmo - doprava - centrum - parkování - změny 
 

929.  SMOLA, Vojtěch 
Řidičům skončil "pardon" / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 177 (1.8.2007), s. B2.  

dtto: 

GROSSMANN, David. Dopravní anarchie končí. Rovnost-Znojemský deník. 2.8.2007, roč. 
18, č. 178, s. 1. 
Znojmo - doprava - centrum - parkování - změny - pokuty - odtahová - služba 
 

930.  MM 
Silnice je po opravě zase špatná / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 177 (1.8.2007), s. 3.  
Znojmo - doprava - silnice - opravy - Správa a údržba silnic - Ředitelství silnic a dálnic 
 

931.  SEHNOUTKA, Petr 
Ze Znojma na Brno: Vytrvat : nejhorší silnice v Česku / Petr Sehnoutka. -- In: 
Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 51, č. 149 (3.8.2007), s. 4 
Znojmo - Pohořelice - silniční - doprava - silnice - silnice smrti - situace - perspektivy 
 

932.  TREK 
V centru Znojma přibude 57 parkovacích míst / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 32 
(7.8.2007), s. 2. 
Znojmo - doprava - parkování - parkovací místa - rozšíření 
 

933.  SMETANA, Jiří  
Horko poničilo silnice / Jiří Smetana, Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 186 (11.8.2007), s. 1, Jižní Morava.  
 
 



Znojemsko v tisku 2007 

 

 

123 

 

dtto: 

SMETANA, Jiří. Zlá cesta? Do Svitav a na Znojmo. Mladá fronta dnes. 11.8.2007, roč. 18, 
č. 186, s. 3, Jižní Morava. 
Znojmo - Pohořelice - doprava - silnice - zničení - provizorní - opravy - vedra 
 

934.  EISENBRUK, Jiří  
Když se ztratí auto, nemusí jít o krádež / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17,     
č. 34 (21.8.2007), s. 1, 3. 
Znojmo - doprava - parkování - odtahová - služba - A. S. A. EKO Znojmo, s. r. o. 
 

935.  KRUTIŠ, Dalibor 
Lidé plovárnu zbytečně míjejí : motoristé projíždějící Znojmem se chtějí vykoupat, jenže 
plovárnu míjejí. Navigační systém je nedokonalý / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 196 (23.8.2007), s. 1. 
Znojmo - doprava - navigace - navigační systémy - nedostatky - návštěvníci - 
dezorientace 
 

936.  ČTK 
Oprava "silnice smrti" začne už letos / ČTK, vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 197 (24.8.2007), s. 1, Jižní Morava.  
Znojmo - Pohořelice - silniční - doprava - silnice smrti - opravy - rekonstrukce - zahájení 
- Ředitelství silnic a dálnic 
 

937.  MM 
Znojmo chystá parkovací domy / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
5, č. 34 (24.8.2007), s. 1.  
Znojmo - doprava - parkování - parkovací - domy - projekty - přípravy 
 

938.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Silnice do Brna: začne oprava / Darina Rubešová, ČTK. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 199 (27.8.2007), s. 1.  

dtto: 

DAR. Silnice do Brna: letos začne oprava. Znojemské noviny. 31.8.2007, roč. 5, č. 35,     
s. 3. 
Znojmo - Pohořelice - silniční - doprava - silnice smrti - opravy - rekonstrukce - 
Ředitelství silnic a dálnic 
 

939.  JM 
Odtahová služba: denně jedno auto / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 35 (27.8.2007), s. 3.  
Znojmo - doprava - parkování - odtahová - služba - A. S. A. EKO Znojmo, s. r. o. 
 

940.  CHAF 
Silnice Znojmo - Brno třetí nejhorší v republice / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 36 (3.9.2007), s. 1.  
Znojmo - Brno - silniční - doprava - rizika - silnice smrti 
 

941.  MM 
Město chystá změny dopravy / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 18 (6.9.2007), č. 208, s. 3.  
Znojmo - doprava - městská hromadná doprava - jízdní řády - úpravy - ČAS Znojmo, s. r. 
o. - nové - smlouvy 
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942.  XA 
Evropský den bez aut 2007 ve Znojmě / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 17 
(13.9.2007), s. 1. 
Znojmo - doprava - Evropský den bez aut - propagační - akce - programy 
 

943.  GROSSMANN, David 
Levné parkování v centru škodí : Znojmo pronajímá parkovací místa v centru pod cenou. 
Škodí to městu i obchodníkům / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 219 (19.9.2007), s. 1 
Znojmo - centrum - doprava - parkování - parkovací místa - ceny 
 

944.  GRD 
Skončil spor s ČASem / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
18, č. 220 (20.9.2007), s. 3.  

dtto: 

GRD. Skončil spor Znojma a firmy ČAS o městskou hromadnou dopravu. Znojemské 
noviny. 21.9.2007, roč. 5, č. 38, s. 1. 
Znojmo - doprava - městská hromadná doprava - ČAS Service - spory - ukončení - 
smlouvy 
 

945.  GROSSMANN, David 
Většina Znojmáků chodí pěšky / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 221 (21.9.2007), s. 3.  
Znojmo - doprava - městská hromadná doprava - ČAS Service - propagace - plánování - 
koncepce 
 

946.  GROSSMANN, David 
Den bez aut ve Znojmě: zatím váhavě / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 223 (22.9.2007), s. 3.  
Znojmo - doprava - Evropský den bez aut - propagační - akce - programy 
 

947.  SMOLA, Daniel 
Znojmu chybí dopravní hřiště / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 5, č. 38 (21.9.2007), s. 1.  
Znojmo - doprava - dopravní - hřiště - projekty - výstavby - Cyklo Klub Kučera 
 

948.  GROSSMANN, David 
Parkování je zbytečně levné / David Grossmann. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 38 (21.9.2007), s. 4.  
Znojmo - doprava - centrum - parkování - parkovací místa - ceny 
 

949.  CHAF 
Městské autobusy bude nadále provozovat ČAS / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 39 (24.9.2007), s. 3.  
Znojmo - doprava - městská hromadná doprava - ČAS Service - spory - ukončení - 
smlouvy - podepsání 
 

950.  JM 
Ve Znojmě vyvlastňují pozemky na obchvat / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 40 (1.10.2007), s. 1, 2.  
Znojmo - doprava - obchvaty - výstavba - zpoždění - pozemky - vyvlastnění - Ředitelství 
silnic a dálnic 
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951.  VSM 
Ve Znojmě už kvůli řidičáku nemusí do fronty / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 18, č. 229 (2.10.2007), s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo - doprava - řidičské průkazy - výměna - vozidla - evidence - elektronické systémy 
- zavedení 
 

952.  BLAŽÍČEK, Jan 
Smlouva o MAD podepsána / Jan Blažíček. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 18 
(27.9.2007), s. 1. 
Znojmo - doprava - městská hromadná doprava - MAD - Čas-Service a. s. - Městský úřad 
Znojmo - spory - ukončení - uzavření - smlouvy 
 

953.  SMOLA, Daniel 
Značení na kruhovém objezdu mate : Matoucí dopravní značení na Mariánském náměstí ve 
Znojmě by snad již příští týden mělo zmizet / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 233 (6.10.2007), s. 3.  
Znojmo - doprava - dopravní - značení - odstranění - pokuty – Mariánské nám. 
 

954.  MOKRÝ, Pavel 
Silnice R53: v zákrutách číhá smrt : Řidiči nerespektují u Lechovic na Znojemsku zákaz 
předjíždění, do zatáček jezdí moc rychle a pak nestačí brzdit / Pavel Mokrý, Darina 
Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 234 
(8.10.2007), s. 6.  

dtto: 

MOKRÝ, Pavel. Řidiči opět naprosto nerespektují předpisy. Znojemské noviny. 
12.10.2007, roč. 5, č. 41, s. 3. 
Znojmo - Brno - doprava - silnice R53 - řidiči - nehodovost - pravidla - porušování 
 

955.  MOŠTĚK, Martin 
Projektanti kreslí elektrickou trať : oprava a elektrifikace železnice mezi Znojmem a 
Šatovem začne v polovině příštího roku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 239 (13.10.2007), s. 3 
Znojmo - Šatov - Hevlín - Laa - železniční - doprava - tratě - modernizace - elektrifikace - 
projekty - přínos 
 

956.  MOŠTĚK, Martin 
Znojmu se dálnice vyhýbá : hlavní tah na Vídeň povede přes Mikulov. Znojmo bude 
prosazovat čtyřproud na Hatě a širší silnici do Brna / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 244 (19.10.2007), s. 1 
Znojmo - Pohořelice - Hatě - silniční - doprava - silnice - rozšíření - jednání - dálnice - 
odklon - Mikulov 
 

957.  GROSSMANN, David 
Řidiči nerespektují chodce / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 245 (20.10.2007), s. 3.  
Znojmo - doprava - nehodovost - chodci - nárůst 
 

958.  EIS 
Za neplatný řidičský průkaz hrozí vysoká pokuta: dokonce až 30 000 korun! / eis. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 17, č. 43 (23.10.2007), s. 3. 
Znojmo - doprava - řidičské průkazy - neplatnost - pokuty - Odbor dopravy 
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959.  SMOLA, Vojtěch 
Zaparkují a na autobus : centrum Znojma stále plní automobily. Radnice proto nasadí 
kyvadlový autobus / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
18, č. 250 (26.10.2007), s. 1, 2, Jižní Morava 
Znojmo - MHD - změny - kyvadlová - doprava - záchytná - parkoviště - městské části - 
autobusové - spoje - rozšíření 
 

960.  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo hledá firmu, která mu pomůže s parkováním / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 265 (13.11.2007), s. 2, Jižní Morava 
Znojmo - centrum - doprava - parkování - systém - změny - parkovací domy 
 

961.  MM 
Autobusům přibudou linky / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 264 (12.11.2007), s. 3.  
Znojmo - doprava - autobusová doprava - městská hromadná doprava - spoje - nárůst 
 

962.  MOŠTĚK, Martin 
Obchvat Znojma nabírá zpoždění : stavaři uzavírají letošní práce na trase první stavby 
obchvatu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
18, č. 265 (13.11.2007), s. 1, 3. 
Znojmo - doprava - obchvaty - pozemky - vyvlastnění - jednání - výstavba - zpoždění - 
prodražení 
 

963.  GROSSMANN, David 
Doprava v centru: o čtvrtinu více aut : do centra Znojma míří o čtvrtinu více aut než před 
třemi lety / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 265 (13.11.2007), s. 3. 
Znojmo - centrum - doprava - nárůst - parkování - problémy - řešení - výběrové řízení 
 

964.  ŠIP 
Do centra nově / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 21 (8.11.2007), s. 1. 
Znojmo - doprava - městská hromadná doprava - dopravní spoje - nárůst - jízdní řády - 
změny 
 

965.  BE 
Řidiči míří do centra Znojma častěji / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 47 (19.11.2007), s. 2.  
Znojmo - doprava - centrum - městská památková rezervace - parkovací místa - 
nedostatek 
 

966.  TREK 
Busová linka za 5 Kč / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 47 (20.11.2007), s. 1. 
Znojmo - doprava - autobusová doprava - městská hromadná doprava - nové - okruhy - 
TEDOM BUS 
 

967.  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo: autobusy zdraží a mění trasy : novinky v městské dopravě začnou platit 9. 
prosince / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 272 
(22.11.2007), s. 2, Jižní Morava.  
Znojmo - doprava - autobusová doprava - městská hromadná doprava - zdražení - trasy - 
změny 
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968.  SMETANA, Jiří  
Spoje vyrazí za hranice : Jižní Morava plánuje sjednotit dopravu v pohraničí s Rakouskem 
a Slovenskem / Jiří Smetana. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 
271 (21.11.2007), s. 1, Jižní Morava 
Jižní Morava - Rakousko - Znojmo - Retz - doprava - koordinace - společnost Kordis 
 

969.  MM 
Přibudou nové vlakové spoje / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 276 (27.11.2007), s. 3.  
Znojmo - doprava - železniční doprava - vlaky - změny - České dráhy 
 

970.  MM 
Silničáři změní kritické křižovatky / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 47 (23.11.2007), s. 2.  
Znojmo - silniční - doprava - křižovatky - Rooseveltova ul. - Palackého ul. - přebudování - 
kruhové objezdy 
 

971.  JM 
Unie podpořila sdružení Obchvat / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 48 (26.11.2007), s. 3.  
Znojmo - silniční - doprava - obchvaty - Sdružení obchvat - pozemky - vyvlastnění 
 

972.  JUR 
Radnice chce snížit množství zaparkovaných aut v centru / jur. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
17, č. 48 (27.11.2007), s. 3. 
Znojmo - doprava - centra - parkování - parkovací domy - výstavba - výběrová - řízení 
 

973.  STŘECHA, František 
Mezi Znojmem a Šatovem přestane jezdit vlak / František Střecha. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 49 (3.12.2007), s. 5.  
Znojmo - Šatov - doprava - železniční doprava - tratě - elektrifikace - rekonstrukce 
 

974.  SMOLA, Vojtěch 
Mění se jízdní řády a ve Znojmě jízdné : novinky v hromadné dopravě vstoupí v platnost 
zítra / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 286 
(8.12.2007), s. 2, Jižní Morava.  
Jižní Morava - Znojmo - doprava - jízdní řády - změny - jízdné - zdražení 
 

975.  SMOLA, Vojtěch 
Přes město lze projet kyvadlem : autobusová doprava má historickému centru Znojma 
pomoci od aut / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 
č. 2 (3.1.2008), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo - záchytná parkoviště - centrum - kyvadlová - doprava - ekologické - autobusy - 
systémy - park and ride 
 

976.  JM 
Jednosměrka se otočila kvůli dětem / jm, chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 51/52 (17.12.2007), s. 5.  
Znojmo - doprava - ulice - Alšova ul. - jednosměrky - změny 
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Spoje:  
 
 

977.  KRUTIŠ, Dalibor 
Hoří! budeme volat do Brna : od listopadu zůstává ve Znojmě už jen operační středisko 
policie a městských strážníků. Hasičům a zdravotníkům se občané dovolají přímo do Brna 
/ Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 251 
(27.10.2007), s. 1. 
Znojmo - spoje - tísňové linky - operační střediska - Hasičský záchranný sbor - 
Zdravotnická záchranná služba - fungování - změny 
 
 
 

Bydlení :  
 
 

978.  LES 
Stovky lidí bydlí zadarmo : neplatící nájemníci dluží městům miliony, hrozí jim však 
vystěhování / les. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 12 
(15.1.2007), s. 1, 2.  
Jižní Morava - Znojmo - bydlení - obecní byty - nájemné - neplatiči 
 

979.  TR 
S byty hospodaří přísněji / tr, čtk. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 31, s. 12 
(6.2.2007).  
Znojmo - bydlení - městské byty - hospodaření - zpřísnění - přidělování - nájemní 
smlouvy - doba určitá - neplatiči - opatření 
 

980.  VSM 
Znojemští zpřísní udělování bytů / vsm, jsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 
-- Roč. 18, č. 31 (6.2.2007), s. 2, Jižní Morava.  
Znojmo - bydlení - městské byty - přidělování - zpřísnění - nájemní smlouvy - doba určitá 
- nájemné - zvýšení - neplatiči - dluhy - opatření 
 

981.  MOŠTĚK, Martin 
Zájemci o byty musí počkat : chystaný prodej znovu posoudí komise / MartinMoštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 31, s. 1 (6.2.2007).  
Znojmo - bydlení - městské byty - nájemníci - prodej - odklad - komise - projednávání 
 

982.  MOŠTĚK, Martin 
První letošní neplatič musel z bytu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 52 (2.3.2007), s. 3.  
Znojmo - bydlení - nájemné - dluhy - neplatiči - vystěhování 
 

983.  DR 
Lodžie nebudou, lidé je prvně nechtěli / dr. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 59 (10.3.2007), s. 3.  
Znojmo - bydlení - rekonstrukce - byty - zateplování - lodžie 
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984.  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo znovu řeší prodej bytů : na nové podmínky musí nájemníci ještě počkat / Vojtěch 
Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 61, s. 2, Jižní Morava 
(13.3.2007).  
Znojmo - bydlení - obecní byty - prodej - podmínky - neplatiči - opatření 
 

985.  MOŠTĚK, Martin 
Radní obnovili prodej bytů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 62 (14.3.2007), s. 3.  

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Radní dál jednají o bytech. Znojemské noviny. 16.3.2007, roč. 11,       
č. 11, s. 2. 
Znojmo - bydlení - byty - odprodej - městské byty - koncepce 
 

986.  TREK 
Nedaleko kláštera budou stát nové domy / trek. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- 
Roč. 17, č. 1 (3.1.2007), s. 3.  
Znojmo - bydlení - Aninská ul. - výstavba - bytové domy 
 

987.  DAR 
Největší dlužník na ulici neskončí / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 71 (24.3.2007), s. 3.  

dtto:  

MITYSKOVÁ, Jitka. Dlužníci dostali strach a platí. Znojemský týden. 5.2.2007, roč. 7,      
č. 6, s. 1, 2. 
eis. Neplatili nájemné, byli vystěhováni. Znojemsko. 6.3.2007, roč. 17, č. 10, s. 2. 
MOŠTĚK, Martin. Neplatič musel odejít z bytu. Znojemské noviny. 9.3.2007, roč. 5, č. 10, 
s. 2. 
chaf. Největší dlužník zaplatil. Znojemský týden. 26.3.2007, roč. 7, č. 13, s. 1. 
Znojmo - bydlení - bytová - politika - neplatiči - dlužníci 
 

988.  SMOLA, Daniel 
Domovní fond: vážné chyby : k cestám za desetitisíce chybí doklady / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 79, s. 1 (3.4.2007).  

dtto: 

smo. Řediteli chybí doklady za desetitisíce. Znojemské noviny. 6.4.2007, roč. 5, č. 13,     
s. 1. 
chaf. Ředitel správy musí vysvětlovat cesťáky. Znojemský týden. 10.4.2007, roč. 7, č. 15, 
s. 1. 
Znojmo - bydlení - obecní byty - Správa domovního fondu - hospodaření - kontroly - 
nedostatky 
 

989.  KRUTIŠ, Dalibor 
Město hledá způsob, jak prodat své byty : pracovní komise zkoumá tři varianty, jak byty 
prodat. Starosta se přiklání k prodeji celého fondu najednou / Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 85, s. 1 (11.4.2007).  
Znojmo - bydlení - městské byty - prodej - způsoby - varianty - možnosti - Městský úřad 
Znojmo - pracovní skupiny - jmenování 
 

990.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Přestavba kasáren je v polovině / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 87 (13.4.2007), s. 3.  
Znojmo - bydlení - Jarošova ul. - Aninská ul. - výstavba - bytové domy 
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991.  KRUTIŠ, Dalibor 
Nájemníky trápí prostitutky / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 89 (16.4.2007), s. 1.  
Znojmo - bydlení - nájemníci - spolužití - prostitutky - problémy 
 

992.  SMO 
Sodovkárnu mají nahradit byty / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 92 (19.4.2007), s. 3.  
Znojmo - bydlení - Rooseveltova ul. - areály - sodovkárny - bytové domy - parkoviště - 
výstavba 
 

993.  MOŠTĚK, Martin 
Znojemští zastupitelé prodali první byty / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 112 (15.5.2007), s. 3.  

dtto: 

vsm. Znojmo prodá čtyřicet devět bytů "postaru". Mladá fronta dnes. 16.5.2007, roč. 18,  
č. 113, s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo - bydlení - bytová - politika - odprodej - byty 
 

994.  MOŠTĚK, Martin 
Zastupitelé prodali první byty : Padesátka nájemníků je spokojena, ostatní žadatelé o 
městský byt musejí opět čekat. / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 20 (18.5.2007), s. 2.  
Znojmo - bydlení - městské byty - prodej - strategie - zpracování 
 

995.  MOŠTĚK, Martin 
Bytů ve Znojmě je stále málo : ve městě jdou na odbyt i novostavby. Ceny nutí zákazníky 
kupovat starší příbytky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 141 (18.6.2007), s. 1. 
Znojmo - bydlení - byty - poptávka - nedostatek - výstavba - ceny 
 

996.  MOŠTĚK, Martin 
Znojmo čeká boj o prodej bytů : mezi sociálními demokraty to vře, hádají se o způsob 
prodeje bytů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 140 (16.6.2007), s. 1. 

dtto: 

MM. Zastupitelé jednají o bytech. Rovnost-Znojemský deník. 20.6.2007. Roč. 18, č. 143, 
s. 3. 
Znojmo - bydlení - městské byty - prodej - strategie - možnosti - jednání 
 

997.  MOŠTĚK, Martin 
Zastupitelé kývli na prodej bytů : město zadá tři průzkumy / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 144 (21.6.2007), s. 3. 

dtto: 

CHAF. Prodej bytů: budou dotazníky. Znojemský týden. 25.6.2007, roč. 7, č. 26, s. 1. 
Znojmo - bydlení - městské byty - prodej - varianty - průzkumy - návrhy - jednání 
 

998.  SMOLA, Daniel 
Městské byty: nájem poroste / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 158 (10.7.2007), s. 1.  

dtto: 

SMOLA, Daniel. Regulovaný nájem vzroste o tisíce ročně. Znojemské noviny. 13.7.2007, 
roč. 5, č. 28, s. 2. 
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Znojmo - bydlení - městské byty - regulované - nájemné - navýšení 
 

999.  XA 
Aktualizované Zásady pro nájem městských bytů / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, 
č. 12 (22.6.2007), s. 2. 
Znojmo - bydlení - městské byty - pronájem - zásady - aktualizace 
 

1000.  JM 
Byty pro domácí kutily / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 26 (25.6.2007), s. 2.  
Znojmo - bydlení - byty - pronájmy - Divišovo náměstí - Rooseveltova ul. 
 

1001.  CHAF 
Zastupitelé budou rozhodovat o bytech / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 25 (18.6.2007), s. 1.  
Znojmo - bydlení - městské byty - prodej - průzkumy - jednání 
 

1002.  CHAF 
Nájemné v městských bytech podraží / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 29 (16.7.2007), s. 1.  

dtto: 

EIS. Nájemné zdraží o maximum. Znojemsko. 17.7.2007, roč. 17, č. 29, s. 1. 
Znojmo - bydlení - městské byty - nájemné - zvyšování 
 

1003.  JM 
Ještě k prodeji bytů... / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 7, č. 24 (11.6.2007), s. 2.  
Znojmo - bydlení - byty - městské byty - odprodej 
 

1004.  JM 
Prodej bytů ve Znojmě se stal politickým problémem / jm, chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 23 (4.6.2007), s. 3.  
Znojmo - bydlení - byty - městské byty - odprodej - rozpory 
 

1005.  TREK 
Byty se prodávat budou, radní ale chtějí více informací / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
17, č. 26 (26.6.2007), s. 1. 
Znojmo - bydlení - byty - městské byty - schválení - prodej 
 

1006.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Zvýšení nájemného: Lidé chtějí byty kupovat / Jitka Mitysková. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 31 (30.7.2007), s. 1.  
Znojmo - bydlení - městské byty - nájmy - zvýšení - prodej - byty 
 

1007.  DAR 
Vyrostou další bytové domy / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 193 (20.8.2007), s. 3.  
Znojmo - bydlení - byty - projekty - výstavby - dokončení 
 

1008.  KRUTIŠ, Dalibor 
Anketa města nájemníky mate : znojemská radnice se ptá nájemníků, zda mají zájem 
koupit dům. Obyvatelé si ale myslí, že otázka směřuje k bytům / Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 203 (31.8.2007), s. 1, 3. 
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Znojmo - bydlení - městské byty - městské domy - Městský úřad Znojmo - prodej - 
nájemníci - ankety 
 

1009.  JM 
Prodej bytů: Už to začíná / jm, chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 36 (3.9.2007), s. 1, 2.  
Znojmo - bydlení - byty - městské byty - prodej - koupě 
 

1010.  SMOLA, Vojtěch 
Průhledný prodej bytů ve Znojmě zajistí i anketa / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 208 (6.9.2007), s. 4, Jižní Morava.  
Znojmo - bydlení - městské byty - prodej - schválení - průzkumy veřejného mínění - 
ankety 
 

1011.  STŘECHA, František 
Kvůli prodeji bytů zažil starosta horké chvilky / František Střecha. -- In: Znojemský týden 
: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 37 (10.9.2007), s. 1.  

dtto: 

STŘECHA, František. Petr Nezveda: Žádná cena za byty ještě není stanovena. Znojemský 
týden. 10.9.2007, roč. 7, č. 37, s. 3. 
TREK. Příliš mnoho emocí setkání nesvědčilo, lidé odcházeli nespokojeni. Znojemsko. 
11.9.2007, roč. 17, č. 37, s. 2. 
Znojmo - bydlení - městské byty - prodej - obyvatelé - stížnosti - starostové - Nezveda, 
Petr 
 

1012.  TREK 
Byty za 7 500/m2 se prodávat nebudou, byla to fáma / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, 
č. 37 (11.9.2007), s. 1. 
Znojmo - bydlení - městské byty - prodej - nájemníci - dotazy – nesouhlas 
 

1013.  NEZVEDA, Petr 
Starosta Nezveda: o ceně bytů zatím není rozhodnuto / Petr Nezveda. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 215 (14.9.2007), s. 8.  
Znojmo - bydlení - městské byty - ceny - prodeje 
 

1014.  GRD 
Byty: rozhodne se do konce roku / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 221 (21.9.2007), s. 3.  
Znojmo - bydlení - městské byty - prodej - rozhodnutí 
 

1015.  STŘECHA, František 
Byty: Stále nerozhodnuto / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 39 (24.9.2007), s. 5.  
Znojmo - bydlení - městské byty - prodej - rozhodnutí - starostové - setkání 
 

1016.  GROSSMANN, David 
Město čeká půl miliardy z bytů : do konce roku by mělo Znojmo rozhodnout, jak a za kolik 
bude prodávat městské byty / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 225 (26.9.2007), s. 3. 
Znojmo - bydlení - městské byty - prodej - varianty - ceny - rozhodování 
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1017.  FRÉLICH, Josef 
Proč znojemská radnice nemá zájem o miliony z EU? / Josef Frélich. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 231 (4.10.2007), s. 8. 
Znojmo - bydlení - městské byty - prodej - Městský úřad Znojmo - postupy - kritika 
 

1018.  ŠIPOŠOVÁ, Denisa 
Spekulace starosty Podmolí / Denisa Šipošová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 231 (4.10.2007), s. 8. 
Znojmo - bydlení - městské byty - prodej - Městský úřad Znojmo - postupy - kritika – 
reakce 
 

1019.  GROSSMANN, David 
Opravy paneláků se asi zpomalí / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 237 (11.10.2007), s. 3.  
Znojmo - bydlení - paneláky - revitalizace - opravy - rekonstrukce - zastavení - finance - 
nedostatek 
 

1020.  GROSSMANN, David 
Byty: oponenti musí pryč: Z důležité komise rady Znojma museli odejít čtyři členové. Město 
tvrdí, že kvůli racionalizaci práce. Podle jiných za odvoláním stojí nepohodlné názory členů 
a boj uvnitř ČSSD. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 238 
(12.10.2007), s. 1.  
Znojmo - bydlení - městské byty - prodej - městská rada - oponenti - odvolání 
 

1021.  O 
O záměru prodeje bytového fondu města Znojma. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 19 
(11.10.2007), s. 3. 

dtto: 

Kam jdou peníze z prodeje bytů. Znojemské listy. 11.10.2007, roč. 16, č. 19, s. 3. 
Znojmo - bydlení - městské byty - bytový fond - prodej 
 

1022.  MM 
Znojmo prodává městské byty i s jejich nájemníky / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 266 (14.11.2007), s. 3. 
Znojmo - bydlení - městské byty - nájemníci - prodej 
 

1023.  GRD 
Průzkum: prodejte byty jednotlivě / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 268 (16.11.2007), s. 3.  
Znojmo - bydlení - městské byty - nájemníci - prodej - průzkumy 
 

1024.  GROSSMANN, David 
Prodejte byty jednotlivě, říkají lidé : dvě třetiny obyvatel Znojma souhlasí s prodejem 
městských bytů / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 18, č. 269 (19.11.2007), s. 3.  

dtto: 

VSM. Půlka Znojma chce prodej bytů přímo nájemníkům. Mladá fronta dnes. 20.11.2007, 
roč. 18, č. 270, s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo - bydlení - městské byty - prodej - obyvatelé - názory - průzkumy veřejného 
mínění 
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1025.  STŘECHA, František 
Cena městského bytu? Podle průzkumu 380 tisíc / František Střecha. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 47 (19.11.2007),    
s. 1, 3.  
Znojmo - bydlení - městské byty - prodej - nájemníci - průzkumy - ceny 
 

1026.  EISENBRUK, Jiří  
Dvě třetiny Znojmáků souhlasí s privatizací městských bytů / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 17, č. 47 (20.11.2007), s. 3. 
Znojmo - bydlení - městské byty - prodej - obyvatelé - názory - průzkumy veřejného 
mínění 
 
 

Rozvoj :  
 
 

1027.  ČTK 
Unijní dotace se komplikují / čtk, dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 153 (2.7.2007), s. 3. 
Jižní Morava - Znojmo - rozvoj - projekty - financování - Evropská unie - dotace - čerpání 
 

1028.  GROSSMANN, David 
Znojmo jsou okurky, soudí Češi / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 162 (14.7.2007), s. 3.  
Znojmo - rozvoj - rozvoj měst - propagace - kampaně 
 

1029.  GROSSMANN, David 
Znojmo chce být dobrou adresou : město aktualizovalo svůj strategický plán / David 
Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 184 
(9.8.2007), s. 3. 
Znojmo - rozvoj - strategické plány - aktualizace - priority 
 

1030.  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo jako dobrá adresa : Vedení města upravuje plán rozvoje. Znojmo má do osmi let 
přát obyvatelům, turistům i podnikání / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 193 (20.8.2007), s. 4, Jižní Morava.  
Znojmo - cestovní ruch - rozvoj měst - turistická - centra - strategické plány - novelizace 
- schválení 
 

1031.  SMOLA, Daniel 
Znojmo opustí regionální rozvoj : znojemští radní chtějí, aby město vystoupilo ze 
Znojemského regionálního rozvoje / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 240 (15.10.2007), s. 1, 3. 

dtto: 

SMOLA, Daniel. Znojmo opouští regionální rozvoj. Znojemské noviny. 19.10.2007, roč. 5, 
č. 42, s. 5. 
BE. Znojmo chce vystoupit ze Znojemského rozvoje. Znojemský týden. 29.10.2007, roč. 7, 
č. 44, s. 2. 
Znojmo - rozvoj - Znojemský regionální rozvoj - Městský úřad Znojmo - vystoupení - 
jednání 
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1032.  VSM 
Znojmo bude řešit plány svého budoucího rozvoje / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 18, č. 285 (7.12.2007), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo - rozvoj - strategický plán rozvoje města - jednání - schvalování 
 

1033.  KACETL, Jiří  
Proč mladí nezůstávají ve Znojmě? / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 285 (7.12.2007), s. 8. 
Znojmo - rozvoj - mladí lidé - odliv - příčiny - pracovní - příležitosti - volnočasové - 
aktivity - nedostatek 
 
 
 

Stavebnictví :  
 
 

1034.  DAK 
Malá Louka je zbořena / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 --   
Roč. 17, č. 11, s. 3 (13.1.2007).  
Znojmo - Malá Louka - stavebnictví - staveniště - likvidace - dlažební kostky - odvoz - 
historické jádro - dodláždění 
 

1035.  MOŠTĚK, Martin 
Vyrostou desítky nových bytů : první majitelé se už stěhují. Ceny stále rostou, nabídka je 
nedostatečná / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 17, č. 14 (17.1.2007), s. 3.  
Znojmo - stavebnictví - byty - Jarošova ul. - Aninská ul. - Rooseveltova ul. - výstavba 
 

1036.  OPRAVY 
Opravy znojemských kostelů v roce 2006. -- In: Život farností Znojma. -- č. 2 (2007),       
s. 13-14 . -- R-2813 
Znojmo - stavebnictví - kostely - opravy - rekonstrukce - přehled - 2006 
 

1037.  SMO 
Podzemí demolované Fruty ukrývá protiatomový kryt / smo. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 45 (22.2.2007), s. 3.  
Znojmo - stavebnictví - Fruta a. s. - objekty - demolice - protiatomové kryty - odhalení 
 

1038.  ČERNÁ, Anna 
Zahrádky se mění v satelit : pozemky jsou ve městě i přírodě zároveň / Anna Černá. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 49, s. 1 (27.2.2007).  

dtto: 

xa. K budoucnosti Cínové hory. Znojemské listy. 15.3.2007, roč. 16, č. 5, s. 3. 
Znojmo - stavebnictví - zahrádkářské kolonie - Cínová hora - rodinné domy - výstavba - 
stavební zákon - obcházení - pozemky - spekulace - regulace - jednání 
 

1039.  MOŠTĚK, Martin 
Radní podruhé odmítli Lidl : v Malé Louce chtějí jen menší obchody / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 50, (28.2.2007), s. 1.  

dtto: 

mm. Radní odmítli stavbu Lidlu. Znojemské noviny. 2.2.2007, roč. 5, č. 5, s. 3. 
Znojmo - Malá Louka - stavebnictví - areály - využití - územní plány - byty - obchody - 
supermarkety - Lidl - odmítnutí 
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1040.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo : [Magdalénské náměstí] / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- 
ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 1 (3.1.2007), s. 5.  
Znojmo - stavebnictví - ulice - náměstí - Magdalénské náměstí - kašny - budovy - 
Palackého ul. 
 

1041.  DAR 
Cínovou horu proberou v dubnu / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 76, s. 3 (30.3.2007).  

dtto: 

dar. O Cínové hoře budou jednat v dubnu. Znojemské noviny.6.4.2007, roč. 5, č. 13, s. 3. 
SMOLA, Vojtěch. Jak stavět na zahrádce. Mladá fronta dnes. 18.4.2007, roč. 18, č. 91, 
s.1,4, Jižní Morava. 
jm. Cínova hora: Zahrady vs. parcely. Znojemský týden. 10.4.2007, roč. 7, č. 15, s. 1, 3. - 
xa. Znovu k diskusi k Cínové hoře. Znojemské listy. 13.4.2007, roč. 16, č. 7, s. 1. 
Znojmo - stavebnictví - Cínová hora - územní plány - přezkoumání - území - využití 
 

1042.  MCH 
For Arch rozdával ocenění / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 18, č. 88 
(14.4.2007), s. 3. -- ISSN 1802-0933 

dtto: 

EISENBRUCK, Jiří. Výstava For Arch 2007 napoví, jak při stavbě šetřit energiemi. 
Znojemsko. 27.3.2007, roč. 17, č. 13, s. 1. 
xa. For Arch Znojmo 2007 v plném proudu. Znojemské listy. 13.4.2007, roč. 16, č. 7, s. 1. 
Znojmo - stavebnictví - veletrhy - For Arch 2007 - ocenění - Grand Prix 
 

1043.  MOLÍK, David 
Dvě velké stavby ve Znojmě z ptačí perspektivy / David Molík. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 95 (23.4.2007), s. 8.  
Znojmo - stavebnictví - areály - Znojmia a. s. - Žižkovy kasárna - letecké - fotografie 
 

1044.  LÁVKA 
Lávka u nemocnice se prý nezřítí. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 3 (15.1.2007).  
Znojmo - stavebnictví - rekonstrukce - opravy - lávky 
 

1045.  MOŠTĚK, Martin 
Rekonstrukce kanalizace finišuje / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 99 (27.4.2007), s. 3.  

dtto: 

KRUTIŠ, Dalibor. Opravy kanalizace se blíží ke konci. Znojemské noviny. 13.4.2007, roč. 
5, č. 15, s. 1. 
Znojmo - stavebnictví - rekonstrukce - kanalizace - dokončovací - práce 
 

1046.  JAKÉ 
Jaké změny v památkové péči v novém roce. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 1 
(18.1.2007), s. 6. 
Znojmo - stavebnictví - státní památková péče - zákony - změny 
 

1047.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Horní Česká je na dvě půlky / Jitka Mitysková. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 4 (22.1.2007), s. 5.  
Znojmo - stavebnictví - opravy - silnice - Horní Česká ul. 
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1048.  EISENBRUCK, Jiří  
Oprava střechy přijde na statisíce / Jiří Eisenbruck. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X 
-- Roč. 17, č. 4 (23.1.2007), s. 1.  
Znojmo - stavebnictví - opravy - střechy - budovy - následky - vichřice 
 

1049.  KŘIVÁNKOVÁ, Alena 
Ještě k předlažbě Horní České / Alena Křivánková. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 7, č. 5 (29.1.2007), s. 2. 
Znojmo - stavebnictví - Horní Česká ul. - rekonstrukce - ulice - dlažba - dláždění 
 

1050.  KALNÝ, Jan 
Nejproblematičtější je náměstí Svobody / Jan Kalný. -- In: Znojemsko Víkend. -- . ISSN 
1802-1964 -- Roč. 2,  č. 6 (9.2.2007), s. 7 
Znojmo - stavebnictví - architektura - náměstí Svobody 
 

1051.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo : [Komerční banka] / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 
1212-169X -- Roč. 17, č. 7 (13.2.2007), s. 5.  
Znojmo - stavebnictví - architektura - nám. Svobody - budovy - banky - Komerční banka 
a. s. 
 

1052.  CHAF 
Urbanista Jan Kalný: Neštěstím obchvatu je spojení dvou funkcí / chaf. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 8 (19.2.2007), s. 3.  
Znojmo - stavebnictví - architektura - obchvaty - osobnosti - architekti - Kalný, Jan - 
rozhovory 
 

1053.  EIS 
Loď, která nikdy nevypluje / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 8 
(20.2.2007), s. 2.  

dtto: 

eis. Stavbou roku se stala budova "loď" znojemského střediska Povodí Moravy. Znojemsko. 
17.4.2007, roč. 17, č. 16, s. 3. 
Znojmo - stavebnictví - architektura - Povodí Moravy - střediska - projekty - Stavba roku 
 

1054.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo : [nádražní budovy] / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 
1212-169X -- Roč. 17, č. 12 (20.3.2007), s. 5.  
Znojmo - stavebnictví - budovy - železniční - nádraží 
 

1055.  CHAF 
Znojmo chystá nádraží / chaf, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 7, č. 15 (10.4.2007), s. 1, 3. 

dtto: 

PETERKOVÁ, Ľuba. Nové autobusové nádraží na obzoru. Znojemsko. 11.4.2007, roč. 17, 
č. 15, s. 3. 
BLAŽÍČEK, Jan. Nový autobusový terminál - objektivní pohled na věc. Znojemské listy. 
27.4.2007, roč. 16, č. 8, s. 1. 
Znojmo - stavebnictví - autobusová - nádraží - výstavba - plány - terminály 
 

1056.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Ivo Mareš: Na otcově vile jsem nic neměnil / Jitka Mitysková. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 19 (7.5.2007), s. 4.  
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Znojmo - stavebnictví - architektura - vily - Marešova vila 
 

1057.  CHODĚROVÁ, Monika 
Nové hráze? Šance je / Monika Choděrová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 21 (1.6.2007), s. 1.  
Znojmo - stavebnictví - hráze - protipovodňové - dotace 
 

1058.  ČTK 
Plovárna Louka stojí bez stavebního povolení / čtk, dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 158 (10.7.2007), s. 3.  

dtto: 

RZT. Plovárna v Louce - největší černá stavba. Znojemský týden. 9.7.2007, roč. 7, č. 28,  
s. 1. 
Znojmo - stavebnictví - plovárny – Městská plovárna Louka - stavební povolení 
 

1059.  JM 
Střed Znojma se výrazně změní / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 27 (2.7.2007), s. 3.  
Znojmo - stavebnictví - rekonstrukce - opravy - Horní náměstí - Václavské náměstí - 
Komenského nám. 
 

1060.  RZT 
Dražba pozemků na Mičurinově / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 26 (25.6.2007), s. 2.  
Znojmo - stavebnictví - pozemky - dražby - Mičurinova ul. - kauzy 
 

1061.  ZD 
Bude Znojmo zase Šumné město? : aneb jak nám mrzačí architekturu města / zd. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 26 
(25.6.2007), s. 3.  
Znojmo - stavebnictví - architektura - ničení 
 

1062.  EIS 
Získáme na povodně sto milionů? / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 7, č. 23 (5.6.2007), s. 5. 
Znojmo - stavebnictví - protipovodňová - opatření - dotace - realizace 
 

1063.  MOŠTĚK, Martin 
Cínová hora má stavební uzávěru / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 190 (16.8.2007), s. 1.  
Znojmo - stavebnictví - stavební uzávěra - územní plány - Cínová hora 
 

1064.  MĚSTO 
Město chce parkovací domy : radní chystají podklady pro žádosti o evropské peníze na 
zcela nové stavby. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 194 
(21.8.2007), s. 3. 
Znojmo - stavebnictví - náměty - projekty - dotace - žádosti 
 

1065.  VSM 
Jednu z hrůz kraje alespoň přetřou / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 18, č. 214 (13.9.2007), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 

SKÁLOVÁ, Veronika. Jako pěst na oko? Jak pro koho. Mladá fronta dnes. 13.9.2007, roč. 
18, č. 214, s. 3, Jižní Morava. 
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Znojmo - stavebnictví - architektura - ankety - největší česká hrůza - největší hrůzy kraje 
- Obchodní dům Dyje - nominace 
 

1066.  SMOLA, Vojtěch 
Tvář Znojma ohlídá městská architektka / Vojtěch Smola. -- In: Mladá frontadnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 18, č. 239 (13.10.2007), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo - stavebnictví - architektura - urbanismus - koncepce - dodržování - Městský 
úřad Znojmo - městský architekt - funkce - zřízení - výběrové řízení 
 

1067.  MOŠTĚK, Martin 
Cínová hora: úplná uzávěra : do schválení změny územního plánu si zahrádkáři na Cínové 
hoře a Pražské ulici nepostaví ani chatku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 248 (24.10.2007), s. 1. 
Znojmo - stavebnictví - Cínová hora - Pražská ul. - stavební uzávěra 
 

1068.  MUZIKOVÁ, Martina 
Znojemská firma už rok dluží byty : firma Stalcon ze Znojma měla v Mikulově postavit nové 
byty. Dokončila jen polovinu. Teď dluží peníze městu, muzeu i lidem za zálohy na byt / 
Martina Muziková, David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 254 (31.10.2007), s. 3. 
Znojmo - Mikulov - stavebnictví - byty - výstavba - zpoždění - firmy - Stalcon-Trade s.r.o. 
- dluhy 
 

1069.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 44 (30.10.2007), 
s. 11. 
Znojmo - stavebnictví - Masarykovo náměstí - kulturní památky - historie 
 

1070.  MOŠTĚK, Martin 
Zahrádkáři chystají petici : V zahrádkách na Cínové hoře a u Pražské ulice má být 
vyhlášena stavební uzávěra. Zahrádkáři chystají proti ní petici / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 264 (12.11.2007), s. 1.  
Znojmo - stavebnictví - stavební - uzávěry - Cínová hora - Pražská ul. - petice 
 

1071.  ŠIP 
Stavební uzávěra znamená pouze dočasné omezení / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 
16, č. 21 (8.11.2007), s. 2. 
Znojmo - stavebnictví - stavební - uzávěry - Pražská ul. - Cínová hora 
 
 
 

Průmysl :  
 
 

1072.  KRAUS, Vilém 
Usměvavý padesátník / Vilém Kraus. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884 -- Roč. 
100, č. 1-2 (.1.2007), s. 74.  
Znojmo - průmysl - vinařství - Znovín a. s. - osobnosti - vinaři - ředitelé - Vajčner, Pavel - 
jubilea 
 

1073.  SMO 
Bývalá Fruta je srovnána se zemí / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 17, č. 34 (9.2.2007), s. 3.  
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Znojmo - průmysl - podniky - Fruta a. s. - Znojmia a. s. - areály - demolice - využití - 
VHS Plus 
 

1074.  MOŠTĚK, Martin 
Od dubna zdraží plyn : domácnosti zaplatí o stokoruny víc / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 51, s. 1 (1.3.2007).  
Znojmo - průmysl - energetika - zemní plyn - zdražování - domácnosti - dopady - 
Jihomoravská plynárenská, a. s. - ceny - regulace - ukončení 
 

1075.  EI 
Velké zlato z Quebeku / EI. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 52 (2.3.2007), 
s. 11.  
Znojmo - průmysl - vinařství - výstavy - víno - Znovín Znojmo, a.s. 
 

1076.  SMOLA, Daniel 
Pegas staví linku za miliardu : v novém provozu za Příměticemi najde práci padesát lidí / 
Daniel Smola, čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 57, 
s. 3 (8.3.2007).  
Znojmo - průmysl - podniky - Pegas a. s. - provozovny - rozšíření - výstavba - pracovní 
místa 
 

1077.  TŘICET 
Třicet let továrny okurkových konserv : převzato z Moravského jihu r. 1937. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 1 
(2.1.2007), s. 8.  
Znojmo - průmysl - konzervárenský - okurkářství - konzervárny - historie 
 

1078.  MĚSTSKÉ 
Městské jatky ve Znojmě : převzato z Moravského jihu r. 1937. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 2 (8.1.2007), s. 9.  
Znojmo - průmysl - jatka - Městské jatky - články - 1937 
 

1079.  HLADÍK, Jaroslav 
Tradiční únorová "Procházka časem" / Jaroslav Hladík. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 
1212-7884 -- Roč. 100, č. 4, s. 173 (.4.2007).  
Znojmo - průmysl - vinařství - Znovín a. s. - archivní vína - 1995-2006 - ochutnávky - 
Procházka časem - 4. ročník 
 

1080.  MCH 
Znojemská octárna republikovou raritou / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 85 (11.4.2007), s. 3.  
Znojmo - průmysl - podniky - octárny - MFM Octárna s. r. o. - historie - ocet - výroba 
 

1081.  FOLTIN, Jindřich 
Gebrauchskeramik aus Znaim / Jindřich Foltin. -- In: Willkommen in Znaim und 
Umgebung . -- R-2817 
Znojmo - průmysl - keramická - výroba - užitková - keramika – továrny 
 

1082.  MOŠTĚK, Martin 
Chybějící průmyslová zóna ve Znojmě vyvolává polemiky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 89 (16.4.2007), s. 3.  
Znojmo - průmysl - průmyslová zóna - For Arch 2007 - debaty - řešení - investoři - firmy 
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1083.  SMOLA, Daniel 
Končí další výrobní podnik / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč.5, č. 2 (12.1.2007), s. 1.  
Znojmo - průmysl - podniky - Ploma dřevovýroba - dřevařská - výroba - prostory – 
stěhování 
 

1084.  CHAF 
Znojemskou octárnu koupili Holanďané / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 3 (15.1.2007).  
Znojmo - průmysl - podniky - octárny - MFM Octárna, s. r. o. - koupě - Burg groep - 
Nizozemsko - Holandsko 
 

1085.  EISENBRUK, Jiří  
Libor Suchý: Automobily jsem žil před Listopadem i po Listopadu / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 2 (12.1.2007), s. 2.  
Znojmo - průmysl - automobily - osobnosti - podnikatelé - Suchý, Libor - Autoprodejna 
Suchý 
 

1086.  ŠUFAJZL, J. 
Miloš Bogdan: Pegas potřebuje do konce roku dalších padesát pracovníků / J. Šufajzl. -- 
In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 6 (6.2.2007), s. 2.  
Znojmo - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens s.r.o. - zaměstnání – nabídka 
 

1087.  STŘECHA, František 
Harald Hofmann: "Nerozumím tomu, je tady nezaměstnanost, ale přitom chybí pracovní 
síly" / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 7, č. 8 (19.2.2007), s. 4.  
Znojmo - průmysl - firmy - Egston System Electronic - osobnosti - prokuristé - Hofmann, 
Harald – rozhovory 
 

1088.  CHAF 
Starobrno posiluje na trhu, Hostan vyrábí víc limonád / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 10 (5.3.2007), s. 3.  
Znojmo - průmysl - pivovarnictví - pivovary - Starobrno - Hostan s. r. o. - produkce 
 

1089.  NA 
Na dnešek připadá výročí požáru staré Galy. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 12 (19.3.2007), s. 4.  
Znojmo - průmysl - podniky - obuvnictví - Gala - pořáry 
 

1090.  EIS 
V přepravkách zrálo slámové víno / eis. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- 
Roč. 2, č. 12 (23.3.2007), s. 2.  
Znojmo - průmysl - vinařství - Znovín Znojmo, a.s. - slámové víno 
 

1091.  ZNOJMIA 
Znojmia - Fruta, jak šel čas. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 14 (2.4.2007), s. 5.  
Znojmo - průmysl - podniky - Fruta a. s. - Znojmia a. s. - historie - 1945-2007 
 

1092.  EIS 
Zlatý pivex pro Hostan / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 14 
(3.4.2007), s. 2.  
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Znojmo - průmysl - pivovarnictví - pivo - Hostan - ocenění - Zlatý pohár Pivex - Pivo 2007 
- Hostan Hradní 
 

1093.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo : [areál podniku Fruta] / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 
1212-169X -- Roč. 17, č. 14 (3.4.2007), s. 5.  
Znojmo - průmysl - podniky - Fruta a. s. - okurkářství - demolice - historie 
 

1094.  SMUTNÝ, Pavel 
Jak se ve Znojmě narodil světoznámý kocour Felix / Pavel Smutný. -- In: Znojemský týden 
: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 17 (23.4.2007), s. 6.  

dtto: 

Jak se náš kocour stal obchodní značkou Felixových okurek. Znojemský týden. 23.4.2007, 
roč. 7, č. 17, s. 6. 
Znojmo - průmysl - okurkářství - osobnosti - podnikatelé - Felix, Herbert - obchodní 
značka - kocour Felix - okurky 
 

1095.  ZD 
Znojemští okurkáři v letech 1918-1938 / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 17 (23.4.2007), s. 6.  
Znojmo - průmysl - okurkářství - okurky - podnikatelé - 1918-1938 
 

1096.  EISENBRUCK, Jiří  
Hokejisty vystřídaly automobily / Jiří Eisenbruck. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -
- Roč. 17, č. 19 (9.5.2007), s. 2.  
Znojmo - průmysl - automobily - výstavy - automotosalon - Znojemský automotosalón 
 

1097.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Stovky lidí dostaly výpověď : dvěstě třicet lidí přišlo ve Znojmě o práci. Obuvnická firma 
Niebelung krachuje / Darina Rubešová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 19 (11.5.2007), s. 2.  
Znojmo - průmysl - obuvnictví - firmy - Niebelung - likvidace - zaměstnanci – propuštění 
 

1098.  SMOLA, Daniel 
Znovín prodal více, vydělal méně : akcionáři největší vinařské firmy na Znojemsku hodnotili 
loňský rok a schvalovali dividendy / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 19 (11.5.2007), s. 3.  
Znojmo - průmysl - vinařství - Znovín a. s. - výroční zprávy - 2006 - zisky - investice - 
dividendy - akce 
 

1099.  JUREČKOVÁ, Barbora 
Na znojemských okurkách si pochutnával i Ch. Chaplin / Barbora Jurečková. -- In: 
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 21, s. 1, 2 (22.5.2007).  
Znojmo - průmysl - okurkářství - znojemské - okurky - historie 
 

1100.  ŠUFAJZL, J. 
Petr Mahel: Chtíč nesmí nikdy převládnout nad zdravým rozumem / J. Šufajzl. -- In: 
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 21 (22.5.2007), s. 5.  
Znojmo - průmysl - firmy - H & M - plastová okna - osobnosti - podnikatelé - Mahel, Petr 
- rozhovory - Manažer roku - umístění 
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1101.  SMO 
Pegas zvýšil výnosy na 31.3 milionů eur, klesl mu ale zisk / smo. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 126 (31.5.2007), s. 7.  
Znojmo - průmysl - podniky - Pegas a. s. - hospodaření - výnosy - zisky - investice - 
výroba - rozšíření 
 

1102.  SMOLA, Daniel 
Pegas spustí osmou linku a chce devátou : firma vyrábějící netkané textilie dosáhne jako 
jediná na Znojemsku na státní investiční pobídky / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 129 (4.6.2007), s. 7.  
Znojmo - průmysl - podniky - Pegas a. s. - výroba - pracovní místa - rozšíření - státní 
investiční pobídky - získání 
 

1103.  TREK 
Slavnosti Hostanu / trek. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 22 
(29.5.2007), s. 1.  

dtto: 

CHAF. Na pivních slavnostech se vypilo přes dvacet tisíc piv. Znojemský týden. 4.6.2007, 
roč. 7, č. 23, s. 1. 
EIS. Starosta Petr Nezveda coby sládek Hostan narazil první sud. Znojemsko. 5.6.2007, 
roč. 17, č. 23, s. 1. 
Znojmo - průmysl - pivovarnictví - pivo - pivovary - Hostan s. r. o. - Slavnosti piva 
Hostan 
 

1104.  SMOLA, Daniel 
Angličané prodali zbytek společnosti Pegas / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 160 (12.7.2007), s. 1, 5.  
Znojmo - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens s.r.o. - netkané - textilie - změny - 
majitelé 
 

1105.  ČTK  
Výroba bot bude pokračovat / čtk, mch. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 24 (15.6.2007), s. 3.  
Znojmo - průmysl - obuvnický průmysl - pokračování - firmy - Niebelung 
 

1106.  RZT 
Pegas opět mění majitele / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 29 (16.7.2007), s. 1.  

dtto: 

ŠUFAJZL, J. Pegas změnil majitele. Znojemsko. 17.7.2007, roč. 17, č. 29, s. 3. 
Znojmo - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens s.r.o. - netkané - textilie - majitelé - 
změny  
 

1107.  EISENBRUK, Jiří  
Patnáct let Znovínu aneb Procházka časem / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, 
č. 26 (26.6.2007), s. 3. 
Znojmo - průmysl - vinařství - Znovín a. s. - výročí - 15 let 
 
ŠUFAJZL, J. 

Pegas opět překvapil, bude vyplácet dividendy / J. Šufajzl. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17,  
č. 27 (3.7.2007), s. 1. 
Znojmo - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens s.r.o. - netkané - textilie - dividendy – 
vyplácení 
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1108.  MOŠTĚK, Martin 
Lidé pijí jako duhy - pivo i limo / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemskýdeník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 166 (19.7.2007), s. 3.  

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Lidé více pijí pivo i limo. Znojemské noviny. 20.7.2007, roč. 5, č. 29,    
s. 1. 
Znojmo - průmysl - pivovarnictví - pivovary - sodovkárny - produkce - Hostan – ZULU 
 

1109.  SMO 
Pegas nyní vlastní drobní investoři / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 166 (19.7.2007), s. 3.  

dtto: 

SOCHOR, Jan. Fondy Templeton koupily akcie Pegasu. Hospodářské noviny. 20.7.2007, 
roč. 51, č. 139, s. 22. 
ČTK. Akcie Pegas Nonwovens skupují polské a britské investiční fondy. Rovnost-
Znojemský deník. 23.7.2007, roč. 18, č. 169, s. 3. 
Znojmo - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens s.r.o. - netkané - textilie - vlastníci - 
drobní - investoři 
 

1110.  JM 
Znojemské strojírny: Pro Airbus vyrábíme dál / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 30 (23.7.2007), s. 1.  
Znojmo - průmysl - strojírenství - Znojemské strojírny s. r. o. - výroba - Airbus - 
rozhovory 
 

1111.  EIS 
Pivovarníci Hostanu mají žně / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 30 (24.7.2007), s. 3. 
Znojmo - průmysl - pivovarnictví - pivovary - sodovkárny – Hostan, s. r. o. - produkce 
 

1112.  ČTK 
Roste zájem o pronájem boxů ve vinotékách / čtk, dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 173 (27.7.2007), s. 3.  
Znojmo - průmysl - vinařství - vinotéky - boxy - pronájmy - Znovín Znojmo, a.s. 
 

1113.  SMOLA, Vojtěch 
Znojemští chtějí znovu vyrábět okurky v nálevu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. 
-- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 179 (3.8.2007), s. 2, Jižní Morava 
Znojmo - průmysl - konzervárenství - okurky - výroba - obnovení - Městský úřad Znojmo 
- Hamé Babice a. s. - jednání 
 

1114.  SOLAŘÍKOVÁ, Ivana 
Recept na lák střeží trezor / Ivana Solaříková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 18, č. 179 (3.8.2007), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo - průmysl - konzervárenství - okurky - nálevy - tajné - receptury - Hamé Babice 
 

1115.  GROSSMANN, David 
Znojmo a Znojmia budou opět spolu / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 179 (3.8.2007), s. 3. 
Znojmo - průmysl - konzervárenství - okurky - Městský úřad Znojmo - Hamé Babice - 
spolupráce - propagace - reklama - pěstování - výroba - obnovení 
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1116.  CHAF 
Stát podpořil topení dřevem a jeho produkty / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 32 (7.8.2007), s. 5.  
Znojmo - průmysl - energetika - paliva - dřeva - DŘEVO-PRODUKT SV - schválení 
 

1117.  SMOLA, Daniel 
Pegas: nejvyšší výnosy v historii / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 206 (4.9.2007), s. 1.  
Znojmo - průmysl - podniky - Pegas a. s. - hospodaření - výnosy - zisky - výrobní - linky - 
spuštění 
 

1118.  úRUBEŠOVÁ, Darina 
Obuv půjde i do Německa / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 210 (8.9.2007), s. 3.  
Znojmo - průmysl - obuvnický průmysl - výrobci - HJV - odběratelé - Itálie - Německo - 
Niebelung 
 

1119.  MOŠTĚK, Martin 
Špatné cesty brzdí nové zóny / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 215 (14.9.2007), s. 1, 7.  
Znojmo - průmysl - průmyslové zóny - pracovní - příležitosti - investoři - dopravní - 
napojení 
 

1120.  KRUTIŠ, Dalibor 
Lidé načerno odebírají zemní plyn / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 238 (12.10.2007), s. 3.  
Znojmo - průmysl - energetika - zemní plyn - nelegální - odběratelé - nárůst 
 

1121.  SMOLA, Daniel 
Nejrůznější transformátory vyrábíme padesát let : Jedna z nejstarších kontinuálně 
vyrábějících společností na Znojemsku slaví šedesátiny. Jiří Němec tvrdí, že stojí pevně na 
třech pilířích / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 41 
(12.10.2007), s. 5.  
Znojmo - průmysl - podniky - Elektrokov a. s. - 60. výročí - osobnosti - předsedové - 
Němec, Jiří - rozhovory 
 

1122.  SMOLA, Daniel 
Ocet: konec po 130 letech / Daniel Smola, Monika Choděra. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 253 (30.10.2007), s. 1.  

dtto:  

SMOLA, Daniel, CHODĚROVÁ, Monika. Ocet končí po 130 letech. Znojemské noviny. 
2.11.2007, roč. 5, č. 44, s. 4. 
CHAF. Znojemská octárna končí. Znojemský týden. 5.11.2007, roč. 7, č. 45, s. 1. 
Znojmo - průmysl - podniky - octárny - MFM Octárna, s. r. o. - výroba - ukončení 
 

1123.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Potraviny ve Znojmě jsou drahé stejně jako v Rakousku / Ľuba Peterková. --In: 
Znojemsko. -- Roč. 17, č. 44 (30.10.2007), s. 2. 
Znojmo - Rakousko - průmysl - potravinářství - potraviny - zdražování - ceny - srovnání 
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1124.  SMOLA, Daniel 
Pegas spustil osmou linku : společnost Pega zahájila testovací provoz na nové výrobní lince 
/ Daniel Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 262 (9.11.2007), s. 1. 

dtto: 

ŠUFAJZL, J. Nová linka Pegasu za víc než miliardu. Znojemsko. 13.11.2007, roč. 17,      
č. 46, s. 1. 
Znojmo - průmysl - podniky - Pegas Nonwovens s.r.o. - výrobní - kapacita - pracovní 
místa - navýšení 
 

1125.  HLADÍK, Jaromír 
Ve Znojmě začal zajímavý projekt "Vádemekum vína" / Jaromír Hladík. -- In: Vinařský 
obzor. -- ISSN 1212-7884. -- Roč. 100 (2007), č. 11, s. 568-569 
Znojmo - průmysl - vinařství - vína - degustace - projekty - Vádemekum vína - 
Znojemský vinný sklep - Vinařský fond ČR 
 

1126.  ČERNOHORSKÁ, Hana 
Znal je každý. Dnes na ně sedá prach : kdysi známé obchodní značky výrobků z jižní 
Moravy mohou v současnosti na doby své největší slávy jen vzpomínat / Hana 
Černohorská. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 266 
(14.11.2007), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo - průmysl - podniky - průmyslové značky - ochranné známky - 
zrušení - likvidace - Znojmia a. s. - MFM Octárna, s. r. o. 
 

1127.  ZNOJEMSKÉ 
Znojemské okurky nejsou ze Znojma. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN1802-0933. 
-- Roč. 18, č. 266 (14.11.2007), s. 2. 
Znojmo - průmysl - konzervárenství - znojemské - okurky - výroba - ochranné známky - 
receptury - Hamé Babice a. s. 
 

1128.  SMO 
Znovín slavil úspěch v Izraeli / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 18, č. 269 (19.11.2007), s. 3.  

dtto: 

JM. Znovín přivezl z Izraele zlato a stříbro. Znojemský týden. 17.12.2007, roč. 7,             
č. 51/52, s. 5. 
Znojmo - Tel Aviv - průmysl - vinařství - mezinárodní - soutěže - TERRAVINO MIWSC 
2007 - Znovín a. s. - ocenění - medaile 
 

1129.  SMO 
Pegas zvýšil výrobu o tři procenta / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 281 (3.12.2007), s. 3.  
Znojmo - průmysl - firmy - Pegas Nonwovens s.r.o. - tržby - zvýšení 
 

1130.  HLADÍK, Jaroslav 
Putování po sklepích Znovínu vstoupilo do desátého ročníku / Jaroslav Hladík. -- In: 
Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884. -- Roč. 100 (2007), č. 12, s. 623 
Znojmo - průmysl - vinařství - Znovín a. s. - marketing - akce - turisticko-vinařské 
programy - Velké putování po sklepích Znovínu - Jarní putování po vinicích Znovínu 
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1131.  SMOLA, Vojtěch 
Vinice Šobes potřebuje omladit : s ředitelem Znovínu Znojmo Pavlem Vajčnerem o soudním 
sporu i o pěstování vína v Národním parku Podyjí / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 296 (20.12.2007), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo - průmysl - vinařství - podniky - Znovín a. s. - vinice - Šobes - vlastnictví - 
soudní spory - osobnosti - ředitelé - Vajčner, Pavel - rozhovory 
 

1132.  JM 
Připravte si peněženky, zdraží úplně všechno / jm, chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 50 (10.12.2007), s. 3.  
Znojmo - průmysl - energie - elektřina - plyn - vodné - stočné - zdražování 
 

1133.  ZD 
Vádemécum vína již počtvrté / ZD. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 50 (10.12.2007), s. 3.  

dtto: 

ZD. Vánoční VÁDEMÉCUM VÍNA: Suverénně nejlepší byl Znovín. Znojemský týden. 
31.12.2007, roč. 8, č. 1, s. 5. 
Znojmo - průmysl - vinařství - víno - projekty - Vádemécum vína - 4. ročník 
 

1134.  VH 
Champion 15. Grand Prix vinex 2008 tentokrát do Znojma : 15. ročník mezinárodní soutěže 
vín Grand Prix Vinex 2008 / VH. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884. -- Roč. 101,  
č. 3 (2008), s. 2-3 
Česká republika - Znojmo - průmysl - vinařství - mezinárodní soutěže vín - Grand Prix 
Vinex 2008 - 15. ročník - Znovín a. s. - Vinné sklepy Lechovice - Agrodružstvo-Družstvo 
Nový Šaldorf - vína - umístění 
 

1135.  BAKER, Helena 
Úspěch moravských vín mezi světovými špičkami v Monte-Carlu / Helena Baker. -- In: 
Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884. -- Roč. 101, č. 5 (2008), s. 254. 
Znojmo - Monte-Carlo - průmysl - vinařství - mezinárodní soutěže - Femmes et Vins du 
Monde Concours International-Monaco - Znovín a. s. - Pálava - stříbrná medaile 
 
 
 

Zemědělstv í :  
 
 

1136.  MOŠTĚK, Martin 
Vinaři čekají na certifikaci : sdružení muselo podat už třetí žádost / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 27, s. 1 (1.2.2007).  

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Vinaři čekají na certifikaci. Znojemské noviny. 9.2.2007, roč. 5, č. 6,   
s. 6. 
Znojmo - zemědělství - vinohradnictví - vína - kvalita - hodnocení - certifikace - formality 
- protahování - VOC Znojmo - Eko Hnízdo, s. r. o. – Vinařství Waldberg Vrbovec, s. r. o. - 
Znovín Znojmo, a. s. - nespokojenost 
 

1137.  ČERNÁ, Anna 
Pěstitelé sazenic mají napilno : zeleninové sadby se připravuje stále méně / Anna Černá. -
- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 39, s. 1 (15.2.2007).  
Znojmo - zemědělství - zelenina - ranná sadba - skleníky - pěstování - prodej - pokles 
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1138.  100 
100 nejlepších tuzemských vín : prestižní kolekce Salonu vín České republiky 2006/2007. 
-- In: in-magazín Hospodářských novin. -- Roč. 6, č. 8 (21.2.2007), s. 3-12. 
Česká republika - Znojmo - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - Salon vín České 
republiky Valtice - kolekce - 2006/2007 - nejlepší - tuzemská - vína - Znovín a. s. - 
zastoupení 
 

1139.  HUBÁČKOVÁ, Marta 
Chrupka bílá a Jalabertova / Marta Hubáčková. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884 
-- Roč. 100, č. 3 (.3.2007), s. 98.  
Znojmo - zemědělství - vinohradnictví - víno - odrůdy - chrupka bílá - chrupka červená - 
Šlechtitelská stanice vinařská Znojmo - klony - vyšlechtění 
 

1140.  EISENBRUCK, Jiří  
Petr Ilgner: Stále čekáme na mráz / Jiří Eisenbruck. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 
1802-1964 -- Roč. 2, č. 1 (5.1.2007), s. 7.  
Znojmo - zemědělství - vinařství - Znovín Znojmo, a.s. - ledové víno - výroba - sběr 
 

1141.  ČTK 
Okurkový král má čestné občanství / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 100 (28.4.2007), s. B2.  

dtto: 

rzt. Čestné občanství ve stínu receptury. Znojemský týden. 23.4.2007, roč. 7, č. 17, s. 6.  
jm. Švédové přijeli kvůli Herbertu Felixovi. Znojemský týden. 30.4.2007, roč. 7, č. 18, s. 2. 
Znojmo - zemědělství - okurkářství - osobnosti - průmyslníci - Felix, Herbert - čestné 
občanství 
 

1142.  SMOLA, Daniel 
Znovín prodal více vína, vydělal ale méně: akcionáři největší vinařské firmy na Znojemsku 
hodnotili na valné hromadě loňský rok a schvalovali dividendy / Daniel Smola -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 105 (5.5.2007), s. 7.  

dtto: 

SMOLA, Daniel. Znovín prodal více, vydělal méně. Znojemské noviny. 11.5.2007, roč. 5,  
č. 19, s. 3. 
Znojmo - zemědělství - vinařství - Znovín Znojmo, a.s. - hospodaření - 2006 - zisky - 
investice - ocenění 
 

1143.  VELKÉ 
Velké zlato z Quebeku. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 8 (20.2.2007), 
s. 1, 3.  
Znojmo - zemědělství - vinařství - výstavy - ocenění - Znovín Znojmo, a.s. 
 

1144.  BE 
Dubiš: Holuby jsem miloval od malička / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 21 (21.5.2007), s. 7.  
Znojmo - zemědělství - chovatelství - holubi - osobnosti - chovatelé - Dubiš, Eduard - 
úspěchy - výstavy - ocenění 
 

1145.  GROSSMANN, David 
Městskou vinici vysadí Vinařství Lahofer / David Grossmann. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 26 (29.6.2007), s. 1.  

dtto: 

JUR. Městskou vinici vybuduje LAHOFER. Znojemsko. 3.7.2007, roč. 17, č. 27, s. 3.  
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ŠIP. Vinařství LAHOFER osází městskou vinici. Znojemské listy. 4.7.2007, roč. 16, č. 13, 
s. 1. 
Znojmo - zemědělství - rostlinná výroba - vinařství - výsadby - Vinařství Lahofer, a. s. 
 

1146.  BE 
Boj o značku vín pokračuje / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 25 (18.6.2007), s. 5.  
Znojmo - zemědělství - vinařství - známky kvality - povolení - VOC Morava 
 

1147.  DAR 
Znojemské víno chutná i ve Francii / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 185 (10.8.2007), s. 3.  
Znojmo - zemědělství - vinařství - Znovín a. s. - mezinárodní soutěže - ocenění - 
Mistrovství světa muškátů - Francie 
 

1148.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Znojmem protéká první burčák / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 186 (11.8.2007), s. 3.  

dtto: 

RUBEŠOVÁ, Darina. Znojmem už protéká burčák. Znojemské noviny. 17.8.2007, roč. 5,  
č. 33, s. 2. 
Znojmo - zemědělství - vinohradnictví - burčák - ceny - zvýšení 
 

1149.  SMO 
Vesnice chce od firmy Znovín vrátit známou vinici / smo, sti. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 194 (21.8.2007), s. 9. 

dtto: 

SMOLA, Vojtěch. Bitva o nejstarší vinici. Mladá fronta dnes. 21.8.2007, roč, 18, č. 194,   
s. 1, 2, Jižní Morava. 
Znojmo - Podmolí - zemědělství - vinohradnictví - vinice - Šobes - vlastnictví - Znovín a. 
s. - Obecní úřad Podmolí - soudní spory 
 

1150.  CHAF 
Kauza Šobes: Starosta nechce předjímat rozhodnutí soudu / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 35 (27.8.2007), s. 3.  
Znojmo - Podmolí - zemědělství - vinohradnictví - vinice - Šobes - Znovín a. s. - Obecní 
úřad Podmolí - kauzy - soudní spory 
 

1151.  HOMOLKA, Milan 
Zahrada Moravy / Milan Homolka. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 35 (28.8.2007), s. 5. 
Znojmo - zemědělství - výstavy - Zahrada Moravy - 28. ročník 
 

1152.  CHAF 
Kauza Šobes: Podmolí "zapomnělo" v roce 1995 nabídnout vinici parku / chaf. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 36 
(3.9.2007), s. 1.  
Znojmo - Podmolí - zemědělství - vinohradnictví - vinice - Šobes - vlastnictví - Znovín a. 
s. - Obecní úřad Podmolí - soudní spory 
 

1153.  SMOLA, Daniel 
Vinaři chystají burčák na vinobraní / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 36 (7.9.2007), s. 4.  
Znojmo - zemědělství - vinohradnictví - burčák - vinobraní - přípravy 
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1154.  SMOLA, Daniel 
Úroda hroznů plní vrchovatě sklepy : Vinaři mají po letošní sklizni plné sklepy vína. Podle 
odborníků může ale velká úroda snížit cenu hroznů v příštím roce / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 264 (12.11.2007), s. 3.  
Znojmo - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - vysoká - úroda - Českomoravská 
vinohradnická a vinařská unie 
 

1155.  EISENBRUK, Jiří  
Soudní přetahovaná o vinici Šobes odstartována : ředitel Znovínu P. Vajčner versus 
starosta Podmolí J. Frélich / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 47 
(20.11.2007), s. 1. 
Znojmo - Podmolí - zemědělství - vinohradnictví - vinice - Šobes - Znovín a. s. - Obecní 
úřad Podmolí - soudní spory 
 
 
 

Kultura –  s lavnost i :  
 
 

1156.  ČERNÁ, Anna 
Raritní výstava se stěhuje jinam : růžová vína ochutnají v paláci. Přijedou i Rakušané / 
Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 22 
(26.1.2007), s. 3.  

dtto: 

be. V Althanském paláci bude přehlídka růžových vín. Znojemský týden. 26.3.2007, roč. 
7, č. 13, s. 9. 
DUŠKOVÁ, Markéta. Jarovín Rosé v Althanu. Znojemsko. 27.3.2007, roč. 17, č. 13, s. 1. 
chaf. Jarovín nabídl růžová vína i speciality. Znojemský týden. 2.4.2007, roč. 7, č. 14,    
s. 9. 
Znojmo - Dobšice - kultura - slavnosti - růžová vína - mezinárodní - přehlídky - Jarovín 
Rosé 2007 - 4. ročník - Althanský palác - Sdružení dobšických vinařů - Vinařství Lahofer 
 

1157.  DAR 
Víno z Hostěradic chutnalo nejvíc / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 73 (27.3.2007), s. 3.  

dtto: 

chaf. Znojemský košt: téměř 500 vzorků. Znojemský týden. 26.3.2007, roč. 7, č. 13, s. 9. 
eis. Z 500 vzorků bude jen necelá třetina červených. Znojemsko Víkend. 6.4.2007, roč. 2, 
č. 14, s. 2. 
Znojmo - kultura - slavnosti - výstavy - víno - Znojemský košt 
 

1158.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Majáles oživí samba : studenti do Znojma lákají brazilské tanečníky / Daniel Rubeš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 76, s. 3, (30.3.2007).  

dtto: 

dr. Majáles bude se změnami. Znojemské noviny. 6.4.2007, roč. 5, č. 13, s. 6. 
Znojemský majáles 2007 již 3. a 4. května. Znojemské listy. 27.4.2007, roč. 16, č. 8, s. 2. 
Znojmo - kultura - slavnosti - Majáles - organizace - změny - přípravy 
 

1159.  SUŠANKA, Fil ip 
Třetí nejkrásnější Češka je ze Znojma / Filip Sušanka. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 89 (16.4.2007), s. 2.  
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dtto: 

ska. Tančila s Kiss a získala titul. Mladá fronta dnes. 16.4.2007, roč. 18, č. 89, s. 1, Jižní 
Morava. 
SKÁLOVÁ, Veronika. Matka vicemiss: Komu budu vařit? Mladá fronta dnes. 16.4.2007, 
roč. 18, č. 89, s. 3, Jižní Morava. 
Miss ČR 2007: Veronika třetí!. Znojemský týden. 16.4.2007, roč. 7, č. 16, s. 1. 
jrp. Miss ČR: Obrovský úspěch Veroniky Chmelířové. Znojemský týden. 16.4.2007, roč. 7, 
č. 16, s. 9. 
SUŠANKA, Filip. Veronika Chmelířová je třetí. Znojemské noviny. 20.4.2007, roč. 5, č. 16, 
s. 2. 
SUŠANKA, Filip. Druhá vicemiss: Funguji jako chůva. Znojemské noviny. 20.4.2007, roč. 
5, č. 16, s. 2. 
PETERKOVÁ, Ľuba. Veronika Chmelířová děkuje Znojmákům za podporu. Znojemsko 
Víkend. 20.4.2007, roč. 2, č. 16, s. 3. 
Znojmo - kultura - slavnosti - Miss České republiky - osobnosti - 2. vicemiss - 
Chmelířová, Veronika 
 

1160.  SMOLA, Daniel 
Srovnávají ji s Terezou Maxovou : Moravanky jsou milejší než holky z Čech, je přesvědčena 
druhá vicemiss Veronika Chmelířová ze Znojma / Daniel Smola. -- In: Mladá fronta dnes. 
-- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 93 (20.4.2007), s. 4, Jižní Morava.  

dtto: 

POVOLNÝ, Jaroslav. Veronika Chmelířová: kupodivu jsem byla klidná. Znojemský týden. 
16.4.2007, roč. 7, č. 16, s. 9. 
DUŠKOVÁ, M. Veroniku žádná otázka nezaskočila. Znojemsko. 24.4.2007, roč. 17, č. 17, 
 s. 1. 
Znojmo - kultura - slavnosti - Miss ČR 2007 - osobnosti - vicemiss - Chmelířová, 
Veronika - rozhovory 
 

1161.  CHAF 
Veronika Chmelířová postoupila do semifinále Miss ČR / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 3 (15.1.2007).  
Znojmo - kultura - slavnosti - soutěže - Miss České republiky - Chmelířová, Veronika 
 

SYKA, Martin 
30 let Charty 77 / Martin Syka. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 4, č. 1 (2007), s. 4, 6, 8. 
 -- R-2818 
Znojmo - kultura - slavnosti - symposia - Charta 77 - Městská knihovna Znojmo - 
Knihovna rakouské literatury 
 

1162.  SYKA, Martin 
30 Jahre Charta 77 / Martin Syka. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 4, Nr. 1 (2007), s. 5, 7, 9. 
 . -- R-2818 
Znojmo - kultura - slavnosti - symposia - Charta 77 - Městská knihovna Znojmo - 
Knihovna rakouské literatury 
 

1163.  SMO 
Největší Majáles ve Znojmě dnes začíná / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 103, s. 3 (3.5.2007).  
Znojmo - kultura - slavnosti - Majáles 2007 - programy 
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1164.  SMO 
Hroznová koza začne v sobotu hlídat vinohrady u Konic / smo. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 104 (4.5.2007), s. 1, 3.  
Znojmo - kultura - slavnosti - tradice - Hroznová koza - vinice - Spolek přátel Hroznové 
kozy 
 

1165.  GROSSMANN, David 
Znojmo patří studentům! Začal Majáles 2007 / David Grossmann. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 104 (4.5.2007), s. 3.  

dtto: 

jm. Majáles má být jako karneval v Riu. Znojemský týden. 10.4.2007, roč. 7, č. 15, s. 5. - 
chaf. Studenti slavili v ulicích Znojma Majáles. Znojemský týden. 7.5.2007, roč. 7, č. 19,  
s. 9. 
PETERKOVÁ, Ľuba. Majáles: Mumraj s pudinkovou bitvou. Znojemsko. 9.5.2007, roč. 17, 
č. 19, s. 1, 12. 
Znojmo - kultura - studentské - slavnosti - Majáles 2007 
 

1166.  ŠANCE 
Šance Veroniky Chmelířové na finále Miss ČR stále žije. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 6 (5.2.2007), s. 9.  
Znojmo - kultura - slavnosti - Miss České republiky - Miss ČR 2007 - semifinále - 
uchazečky - Chmelířová, Veronika 
 

1167.  TREK 
Chmelířová do finále / trek. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 8 
(23.2.2007), s. 1.  

dtto: 

STŘECHA, František. Veronika to dokázala. Znojemský týden. 26.2.2007, roč. 7, č. 9,    
s. 1. 
PETERKOVÁ, Ľuba. Veronika Chmelířová ze Znojma je ve finále soutěže krásy Miss ČR. 
Znojemsko-Víkend. 2.3.2007, roč. 2, č. 9, s. 1, 5. 
KRUTIŠ, Dalibor. Chmelířová: Čenský mi dopiloval choreografii. Znojemské noviny. 
2.3.2007, roč. 5, č. 9, s. 1. 
Znojmo - kultura - slavnosti - Miss České republiky - Miss ČR 2007 - finále - uchazečky - 
Chmelířová, Veronika 
 

1168.  STLBA 
Veronika Chmelířová nás bude reprezentovat na Miss Europe / stlba. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 17 (23.4.2007), s. 9.  
Znojmo - kultura - slavnosti - volby - Miss České republiky - vicemiss - Miss Europe - 
Chmelířová, Veronika 
 

1169.  SMO 
Koza hlídá vinice / smo. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 19 
(11.5.2007), s. 7.  
Znojmo - kultura - slavnosti - tradice - otevírání - vinice - Hroznový kozel - Spolek přátel 
Hroznové kozy 
 

1170.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Slavnosti piva vidělo deset tisíc lidí : Na slavnostech piva  letos návštěvníci vypili téměř 
čtyřiadvacet tisíc půlčáků / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 129 (4.6.2007), s. 3.  
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dtto: 

MAREČEK, Luboš - SMOLA, Vojtěch. Pivo slaví svátek v Brně a Znojmě. Mladá fronta 
dnes. 1.6.2007, roč. 18, č. 127, s. 5, Jižní Morava. 
Znojmo - kultura - slavnosti - Slavnosti piva Hostan - 16. ročník - návštěvnost - průběh 
 

1171.  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo bude letos plné hudby : organizátoři chystají další festival vážné hudby a novou 
scénu pro mladé. Velké plány má také Znojemská Beseda / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 135, s. 1 (11.6.2007) 
Znojmo - kultura - slavnosti - festivaly - Znojmo 07 - Znojemský hrozen - Znojemské 
historické vinobraní - Městský úřad Znojmo - podpora - Znojemská Beseda – 
organizování 
 

1172.  MM 
Kulturní léto čekají změny / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 148, (26.6.2007), s. 3. 
Znojmo - kultura - slavnosti - Znojemské kulturní léto - dramaturgie - změny - 
Znojemská Beseda 
 

1173.  DAR 
Hudební festival: i tisíce litrů vína / dar, čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 158 (10.7.2007), s. 3.  

dtto: 

KLOBASOVÁ, Petra. Víno a Beethoven v létě ve Znojmě. Znojemské listy. 22.6.2007, roč. 
16, č. 12, s. 1. 
JAZ. Začíná znojemský hudební festival. Mladá fronta Dnes. 12.7.2007, roč. 18, č. 160,  
s. B5. 
Znojmo - kultura - slavnosti - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo 
 

1174.  MOŠTĚK, Martin 
Tradiční vinobraní osvěží drobné změny / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 160 (12.7.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - slavnosti - znojemské vinobraní - programy - změny 
 

1175.  MOŠTĚK, Martin 
Festival zahájila hudba v ulicích / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 162 (14.7.2007), s. 1, 3.  

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Hudební festival vyprodává hlediště. Rovnost-Znojemský deník. 
16.7.2007, roč. 18, č. 163, s. 3. 
CHAF. Začalo Znojmo 07. Znojemský týden. 16.7.2007, roč. 7, č. 29, s. 1,9. 
TREK. Hudba rozvoněla ulice Znojma. Znojemsko. 17.7.2007, roč. 17, č. 29, s. 1. 
Znojmo - kultura - hudba - slavnosti - festivaly - Znojemský hudební festival 
 

1176.  ČEPIČKA, Jaromír 
Tradiční výstava vín - Znojemský košt 2007 / Jaromír Čepička. -- In: Vinařský obzor. -- 
ISSN 1212-7884 -- Roč. 100, č. 7-8 (2007), s. 348.  
Znojmo - kultura - slavnosti - výstavy - víno - Sdružení znojemských vinařů - Znojemský 
košt 2007 - Josefský košt 
 

1177.  KL 
Starosta předal festivalu klíč / kl. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16 (19.7.2007), č. 14,     
s. 1. 
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Znojmo - kultura - hudba - slavnosti - festivaly - hudební festivaly - Hudební festival 
Znojmo 
 

1178.  XA 
Je výhodné zajistit si vstupenky do konce srpna / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16 
(19.7.2007), č. 14, s. 1. 
Znojmo - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské vinobraní 
 

1179.  KLOBASOVÁ, Petra 
Hudební festival v číslech: Rozpočet 2,5 milionu, vypito 4 000 lahví vína, 9 000 
návštěvníků, 500 účinkujících... / Petra Klobasová. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 31 
(31.7.2007), s. 3. 
Znojmo - kultura - kulturní - slavnosti - festivaly - Hudební festival Znojmo - 3. ročník - 
ukončení 
 

1180.   VSM 
Město nabízí mázhauzy na Znojemské vinobraní / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 200 (28.8.2007), s. 1, Jižní Morava.  
Znojmo - kultura - slavnosti - Znojemské vinobraní - mázhausy - prostory - pronájmy 
 

1181.  MOŠTĚK, Martin 
Vinobraní: o mázhausy je zájem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemskýdeník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 202 (30.8.2007), s. 3.  

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. O mázhausy na vinobraní je zájem. Znojemské noviny. 31.8.2007, roč. 
5, č. 35, s. 1. 
Znojmo - kultura - slavnosti - Znojemské vinobraní - pronájmy - mázhausy 
 

1182.  RZ 
Znojemský hrozen začíná / rz. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 35 (28.8.2007), s. 6. 
Znojmo - kultura - slavnosti - hudba - festivaly - hudební - filmové - Znojemský hrozen - 
9. ročník - gastronomie - zahájení 
 

1183.  MOŠTĚK, Martin 
Vinobraní přinese novinky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 209 (7.9.2007), s. 1.  
Znojmo - kultura - slavnosti - Znojemské vinobraní - programy - změny 
 

1184.  JM 
Vinobraní s novinkami / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 37 (10.9.2007), s. 5.  
Znojmo - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - novinky 
 

1185.  MOŠTĚK, Martin 
Koukal: Chci připomenout kořeny a historii vinobraní / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 213 (12.9.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - osobnosti - zakladatelé - 
Koukal, František - Koukal, Jiří - Iuvenes Znoyem 
 

1186.  SMO 
Výstava Znojemsko - zahrada Moravy začíná / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 214 (13.9.2007), s. 3. 
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dtto: 

ČEPIČKA, Jaromír. Znojemsko-zahrada Moravy 2007. Znojemské listy. 13.9.2007, roč. 
16, č. 17, s. 2. 
Znojmo - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - akce - výstavy - 
Znojemsko-zahrada Moravy - zaměření - Terroir znojemských vín 
 

1187.  VOJTEK, Milan 
Návštěvníci Znojemského vinobraní zdolali hektolitry burčáku / Milan Vojtek. -- In: Právo. 
-- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, č. 217 (17.9.2007), s. 3 

dtto:  

KRUTIŠ, Dalibor. Vinobraní ovládl burčák a dobrá nálada. Rovnost-Znojemský deník. 
17.9.2007, roč. 18, č. 217, s. 3. 
Znojmo - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - dojmy 
 

1188.  ZNOJMO 
Znojmo pulzovalo slavnostmi vína. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 38 (17.9.2007), s. 1, 9.  
Znojmo - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní – shrnutí 
 

1189.  STŘECHA, František 
Lidé dříve vinobraním více žili / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 38 (17.9.2007), s. 1, 3.  
Znojmo - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - pamětníci - 
vzpomínky 
 

1190.  SMOLA, Vojtěch 
Za burčákem: na Znojemsko i do nedalekého Rakouska / Vojtěch Smola. -- In: Mladá 
fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 221 (21.9.2007), s. 3, Cestování.  
Znojmo - kultura - slavnosti - festivaly - Burčákfest 2007 - burčák - ochutnávky 
 

1191.  BE 
V Louce bude Burčákfest / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 39 (24.9.2007), s. 7.  
Znojmo-Louka - kultura - slavnosti - Burčákfest 2007 - 3. ročník - burčák - ochutnávky 
 

1192.  GRD 
Vinobraní: Prodalo se přes 37 tisíc lístků / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 224 (25.9.2007), s. 3. 
Znojmo - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 2007 - 
návštěvnost 
 

1193.  DUŠKOVÁ, Markéta 
Znojmo se stalo hlavním městem jižní Moravy / Markéta Dušková. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 17, č. 38 (18.9.2007), s. 1. 
Znojmo - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 2007 - 
největší - akce 
 

1194.  GRD 
Na vinobraní letos platilo 37 tisíc lidí / grd. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 39 (27.9.2007), s. 4.  
Znojmo - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 2007 - 
návštěvnost 
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1195.  VOJTEK, Milan 
Znojmo žije burčákem a zábavou / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 
17, č. 227 (29.9.2007), s. 5.  
Znojmo - kultura - slavnosti - Burčákfest 2007 - burčák - vína - hodnocení 
 

1196.  SMO 
Burčákfest: Přišly dva tisíce lidí / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 228 (1.10.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - slavnosti - Burčákfest 2007 - burčák - víno - ochutnávky - zakončení 
 

1197.  EISENBRUK, Jiří  
Starosta P. Nezveda: Vinobraní čekají změny, nebudou ale zásadní / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 17, č. 39 (25.9.2007), s. 2. 
Znojmo - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - osobnosti - 
starostové - Nezveda, Petr - rozhovory 
 

1198.  GAL 
Znojmáci vyvážejí historické vinobraní na sever Moravy : Desetina členů historického 
průvodu ze Znojma se opět představila v Karviné. Tekl znojemský burčák / gal. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 230 (3.10.2007), s. 8.  
Znojmo - Karviná - kultura - slavnosti - vinobraní - divadelní - soubory - Znojemské 
historické vinobraní - zahájení - 4. ročník 
 

1199.  XA 
Znojmo se opět stalo velkým burčákovým korzem / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16,  
č. 18 (27.9.2007), s. 1. 
Znojmo - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - víno - burčák 
- shrnutí 
 

1200.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Burčákfest: 2 000 lidí / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 40 (2.10.2007),  
s. 1. 

dtto: 

SMO. Na Burčákfest přišly dva tisíci lidí. Znojemské noviny. 5.10.2007, roč. 5, č. 40, s. 2. 
Znojmo - kultura - slavnosti - Burčákfest 2007 - burčák - ochutnávání - programy - 
návštěvnost 
 

1201.  KRÁSKA 
Kráska ze Znojma na světové Miss. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -
- Roč. 18, č. 240 (15.10.2007), s. 1. 

dtto: 

ROLNÍKOVÁ, Simona. Deník missky aneb Tvrdý život krásky. Rovnost-znojemský deník. 
22.10.2007, roč. 18, č. 246, s. 8. 
DAK. Kráska ze Znojma soutěží o titul World Miss University. Znojemské noviny. 
19.10.2007, roč. 5, č. 42, s. 3. 
ROLNÍKOVÁ, Simona. Deník missky aneb Tvrdý život krásky. Rovnost-znojemský deník. 
25.10.2007, roč. 18, č. 249, s. 8. 
GROSSMANN, David. Krásná vysokoškolačka. Rovnost-Znojemský deník. 7.11.2007, roč. 
18, č. 260, s. 1. 
Znojmo - Seoul - kultura - slavnosti - World Miss University 2007 - Rolníková, Simona - 
účast 
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1202.  XA 
Budou vyhlášeny Osobnosti regionu / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 19 
(11.10.2007), s. 1. 
Znojmo - kultura - slavnosti - reprezentační - plesy - 13. ročník - regionální osobnosti - 
vyhlášení 
 

1203.  MCH 
Miss Znojmo pro rok 2007 je Martina Bernatíková / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 275 (26.11.2007), s. 3. 

dtto: 

CHAF. Znojemskou Miss je Martina Bernatíková. Znojemský týden. 26.11.2007, roč. 7,    
č. 48, s. 1,8. 
Znojmo - kultura - slavnosti - Miss Znojmo - 2007 - výsledky 
 

1204.  CHAF 
Adventní trhy budou letos v novém hávu / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 48 (26.11.2007), s. 1, 2.  

dtto: 

PETERKOVÁ, Luba. Znojemský advent láká na novinky. Znojemsko. 27.11.2007, roč. 17, 
č. 48, s. 3. 
DUŠ. Advent se představil v novém hávu. Znojemské listy. 6.12.2007, roč. 16, č. 23, s. 1. 
Znojmo - kultura - slavnosti - tradice - Advent 2007 - adventní - trhy - Masarykovo 
náměstí – změny 
 

1205.  CHODĚROVÁ, Monika 
Znojmo zná svoji Miss : soutěž krásy vyvrcholila korunovací Martiny Bernatíkové / Monika 
Choděrová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 48 (30.11.2007),     
s. 3.  

dtto: 

ŠIP. Znojmo má již miss roku 2007. Znojemské listy. 6.12.2007, roč. 16, č. 23, s. 3. 
Znojmo - kultura - slavnosti - Miss Znojmo - 2007 - výsledky 
 

1206.  GROSSMANN, David 
Adventní trhy: tradice v menšině : stánky s tradičními výrobky jsou na adventních trzích ve 
Znojmě zatím v menšině / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 284 (6.12.2007), s. 1, 5.  
Znojmo - kultura - slavnosti - tradice - Advent 2007 - adventní - trhy - Bergan 
 

1207.  EIS 
Zahájení adventu přilákalo tisíce lidí / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 49 (4.12.2007), 
s. 4. 
Znojmo - kultura - slavnosti - Advent 2007 - zahájení 
 

1208.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Veronika Chmelířová říká, že se nikdy nesvlékne / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 17, č. 51/52 (18.12.2007), s. 1. 
Znojmo - kultura - slavnosti - Miss ČR 2007 - osobnosti - vicemiss - Chmelířová, 
Veronika 
 
 
 
 
 



Znojemsko v tisku 2007 

 

158 

 

Kultura –  kulturní  zař ízení :  
 
 

1209.  AC 
Měsíc knihy zaplní i internetem / ac. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 17, č. 46 (23.2.2007), s. 3.  

dtto: 

xa. Březen - měsíc internetu v Městské knihovně. Znojemské listy. 15.3.2007, roč. 16, č. 5, 
s. 3. 
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - BMI - 
Březen-měsíc internetu 
 

1210.  MOŠTĚK, Martin 
Knihovna zahájila asi poslední měsíc internetu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 53 (3.3.2007), s. 3.  

dtto: 

jm. Do knihovny na internet. Znojemský týden. 19.3.2007, roč. 7, č. 12, s. 3. 
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - Březen-
měsíc internetu - akce - Noc s Andersenem - pobočky - rušení 
 

1211.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Ve znojemské knihovně se sešli příznivci Charty 77 / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- 
ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 1 (3.1.2007), s. 3.  

dtto: 

DŘEVOJAN, Zbyšek. Před třiceti lety vznikl dokument Charta 77. Znojemský týden. 
8.1.2007, roč. 7, č. 2, s. 14. 
FEICHTINGEROVÁ, Petra. Cesta k vytvoření Charty 77. Znojemský týden. 8.1.2007, roč. 
7, č. 2, s. 14. 
Prohlášení Charty 77 (1. ledna 1977). Znojemský týden. 8.1.2007, roč. 7, č. 2, s. 14. 
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - Charta 77 
- sympozia 
 

1212.  ŠRÁMKOVÁ, Eva 
Noc s Andersenem : ve znojemských knihovnách o víkendu přespávaly děti / Eva 
Šrámková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 79 
(3.4.2007), s. 8.  
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - Pobočka 
Holandská - akce - Noc s Andersenem 
 

1213.  DAR 
Radnice vypisuje konkurz na ředitele Znojemské besedy / dar. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 92 (19.4.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - Znojemská Beseda - ředitelé - konkurzy - vypsání 
- Městský úřad Znojmo 
 

1214.  KONVALINOVÁ, Drahomíra, 1944- 
Znojemská Beseda / Drahomíra Konvalinová. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 4, č. 1 (2007), 
s. 10, 12. . -- R-2818 
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - divadla - Znojemská Beseda 
 

1215.  KONVALINOVÁ, Drahomíra, 1944- 
Die Znojemská Beseda / Drahomíra Konvalinová. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 4, Nr. 1 
(2007), S. 11, 13 . -- R-2818 
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Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - divadla - Znojemská Beseda 
 

1216.  RADVAN 
Promítalo se i v sokolovně : historie a současnost znojemských kin / radvan. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 4 
(22.1.2007), s. 6.  
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - kina - historie - současnost 
 

1217.  CHODĚROVÁ, Monika 
Berousek: Na jednom místě nás to nudí / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 104 (4.5.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - cirkusy - Berousek, Ludvík 
 

1218.  STLBA 
Ve Znojmě zbyl jen Svět / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 5 (29.1.2007), s. 5.  
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - kina - kino Svět 
 

1219.  SKLENIČKOVÁ, Hana 
[V konferenčním sále se konala beseda s Vlastimilem Janků] / Hana Skleničková. -- In: 
Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 2 (1.2.2007), s. 7. 
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - besedy - 
osobnosti - spisovatelé - Janků, Vlastimil 
 

1220.  JM 
Pod Obří hlavou už se rýsuje Muzeum veteránů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 9 (26.2.2007), s. 8.  
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - muzea - projekty - plánování - Muzeum veteránů 
- veteráni 
 

1221.  MAKY 
Mladí autoři představili svoji tvorbu / maky. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 
-- Roč. 2, č. 13 (30.3.2007), s. 7.  

dtto: 

jm. Dobrá zpráva: Mladí píší. Znojemský týden. 2.4.2007, roč. 7, č. 14, s. 11. 
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - Autorské 
čtení 
 

1222.  JM 
Děti prožily pohádkovou Noc s Andersenem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 14 (2.4.2007), s. 4.  
dtto: kr. Noc s Andersenem v Městské knihovně. Znojemské listy. 13.4.2007, roč. 16, č. 7, 
s. 3. 
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - dětské 
oddělení - Noc s Andersenem 
 

1223.  JM 
Výstava v muzeu nabízí jarní inspirace / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 14 (2.4.2007), s. 8.  
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum - minoritský 
klášter - expozice - výstavy 
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1224.  TREK 
Bude mít Znojemská Beseda nového ředitele? / trek. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 
1802-1964 -- Roč. 2,  č. 16 (20.4.2007), s. 2.  

dtto: 

Proč nové výběrové řízení na místo ředitele Znojemské Besedy? Znojemské listy. 
27.4.2007, roč. 16, č. 8, s. 2. 
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - Znojemská Beseda - výběrové řízení - ředitelé 
 

1225.  TREK 
Muzeum má starý vchod s novou vrátnicí / trek. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.-- 
Roč. 17, č. 18 (2.5.2007), s. 4.  
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum - rekonstrukce - 
vrátnice - vstupy 
 

1226.  JM 
Čarodějky šly do učení / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 19 (7.5.2007), s. 5.  
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - dětské 
oddělení - Magická noc 
 

1227.  MOŠTĚK, Martin 
Knihovna přijde o pobočku : do konce roku možná skončí čtyři z osmi odloučených 
pracovišť. Knihovna má ale víc peněz na nákupy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 119, s. 3 (23.5.2007).  
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - pobočky - 
rušení - knižní fondy - navýšení - rekonstrukce - jednání 
 

1228.  MOŠTĚK, Martin 
Radní ruší knihovnu v Příměticích / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 21, s. 1 (25.5.2007).  
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - pobočky - 
rušení - knižní fondy - navýšení - rekonstrukce - financování - možnosti - hledání 
 

1229.  KRUTIŠ, Dalibor 
Nestačí plakáty po městě, propagace musí být větší : Městská rada jmenovala včera novou 
ředitelkou Znojemské besedy Martinu Špačkovou. Ta chystá změny ve fungování kulturní 
instituce / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, 
č. 130 (5.6.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - Znojemská Beseda - osobnosti - ředitelé - 
Špačková, Martina - jmenování - plány 
 

1230.  DŠ 
Znojemská knihovna hostila odborníky / dš. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- Roč. 7, č. 25 (18.6.2007), s. 4. 
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - kurzy 
 

1231.  JM 
V pivovaru bude muzeum piva / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 32 (7.8.2007), s. 2.  
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - muzea - pivovary - Znojemský hrad - změny 
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1232.  MM 
Knihovna zve na Knihovnickou baštu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 229 (2.10.2007), s. 3. 
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - Týden 
knihoven - 2007 - akce 
 

1233.  RZ 
Týden knihoven / rz. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 40 (2.10.2007), s. 6. 
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Týden knihoven - akce 
 

1234.  JM 
Knihovna v číslech / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 7, č. 41 (8.10.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - Týden 
knihoven - shrnutí 
 

1235.  MAKY 
Sál narvaný po strop / maky. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 41 (9.10.2007), s. 3. 
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - besedy - 
osobnosti - spisovatelé - Vašíček, Arnošt 
 

1236.  GROSSMANN, David 
Primáš přednášel : v roli profesora / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 242 (17.10.2007), s. 1. 
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
přednášky - Pavlica, Jiří 
 

1237.  MOŠTĚK, Martin 
Konkurz: vyhrála žena radního : výběrové řízení na místo ředitele Městské knihovny ve 
Znojmě vyhrála Věra Mašková / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 254 (31.10.2007), s. 1, 3. 

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Konkurz na ředitelku knihovny ve Znojmě vyhrála žena radního. 
Znojemské noviny. 2.11.2007, roč. 5, č. 44, s. 3. 
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - ředitelé - 
výběrové řízení - Mašková, Věra 
 

1238.  TIK 
Ředitelkou znojemské knihovny se stala Věra Mašková / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, 
č. 45 (6.11.2007), s. 5. 

dtto: 

JM. Ředitelkou knihovny má být Věra Mašková. Znojemský týden. 5.11.2007, roč. 7,      
č. 45, s. 3. 
JM. Ředitelkou knihovny je Věra Mašková. Znojemský týden. 12.11.2007, roč. 7, č. 46,    
s. 3. 
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - ředitelé - 
konkurzy - Mašková, Věra 
 

1239.  JM 
Kulturu ve Znojmě oživí mládí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 45 (5.11.2007), s. 4.  
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - Znojemská Beseda - pracovníci - změny 
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1240.  SPA 
Studentky naslouchaly dětským básním / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 271 (21.11.2007), s. 3. 
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - 
Týden poezie 
 

1241.  JM 
Cestovatel přivezl do knihovny velké divy z Malediv / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 48 (26.11.2007), s. 6.  
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - 
přednášky - osobnosti - cestovatelé - Náplava, Miroslav 
 

1242.  JM 
Do Znojma přijeli šašci, masky a démoni / jm. -- In: Znojemský týden :Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 49 (3.12.2007), s. 6.  
Znojmo - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - osobnosti 
- režiséři - Adler, Rudolf - besedy 
 
 
 

Kultura –  l i teratura:  
 
 

1243.  ČERNÁ, Anna 
Na Znojemsku žije spousta vodníků, třeba Šimíček nebo Rybička / Anna Černá. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 19 (23.1.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Smolík, Jiří - tvorba - pohádky 
 

1244.  DR 
Nová kniha o Býkovci a Louce / dr. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 56 (7.3.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - literatura - publikace - dodatky - památky - Ilustrovaná encyklopedie 
moravských hradů, hrádků a tvrzí 
 

1245.  MAREČEK, Luboš 
Záviš vydal desku i knihu / Luboš Mareček. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 
-- Roč. 18, č. 98 (26.4.2007), s. 5, Jižní Morava.  

dtto: 

jm. Kníže pornofolku Záviš chystá cédéčko s filharmonií. Znojemský týden. 30.4.2007, roč. 
7, č. 18, s. 6. 
Znojmo - kultura - literatura - hudba - knihy - CD - Smrčka, Milan - Záviš 
 

1246.  BE 
Jiří Svoboda překládá z jazyka, který neovládá / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 19 (7.5.2007), s. 6.  
Znojmo - kultura - literatura - osobnosti - překladatelé - Svoboda, Jiří 
 

1247.  RZT 
Dějiny znojemské okurky poprvé vychází česky / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 6 (5.2.2007), s. 1, 8.  

dtto: 

SMUTNÝ, Pavel. Slovo překladatele. Znojemský týden. 5.2.2007, roč. 7, č. 6, s. 8. 
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Překladatele knihy ocenila i Christine Dollinger z ministerstva zahraničí Rakouska. 
Znojemský týden. 5.2.2007, roč. 7, č. 6, s. 8. 
chaf. Otec by byl určitě rád, že jeho kniha vychází česky. Znojemský týden. 5.2.2007, roč. 
7, č. 6, s. 8. 
Znojmo a jeho slavné okurky. Znojemský týden. 5.2.2007, roč. 7, č. 6, s. 8. 
Znojmo - kultura - literatura - publikace - okurkářství - okurky - historie - překlady - 
Zuckriegl, Hans 
 

1248.  SMUTNÝ, Pavel 
Hans Zuckriegl: Znojemská okurka : od bradavičnatého, hořkého a sporého pokrmu 
chudých ke světově proslulé lidové delikatese / Pavel Smutný. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 7, č. 6 (5.2.2007), s. 8. 
dtto: 
SMUTNÝ, Pavel. Hans Zuckriegl: Znojemská okurka : 2. část seriálu o historii 
nejznámějšího znojemského produktu. Znojemský týden. 12.2.2007, roč. 7, č. 7, s. 6. - 
SMUTNÝ, Pavel. Hans Zuckriegl: Znojemská okurka : 3. část seriálu o historii 
nejznámějšího znojemského produktu. Znojemský týden. 19.2.2007, roč. 7, č. 8, s. 6. - 
SMUTNÝ, Pavel. Hans Zuckriegl: Znojemská okurka : 4. část seriálu o historii 
nejznámějšího znojemského produktu. Znojemský týden. 26.2.2007, roč. 7, č. 9, s. 3. - 
SMUTNÝ, Pavel. Hans Zuckriegl: Znojemská okurka : 5. část seriálu o historii 
nejznámějšího znojemského produktu. Znojemský týden. 5.3.2007, roč. 7, č. 10, s. 6. - 
SMUTNÝ, Pavel. Hans Zuckriegl: Znojemská okurka : 6. část seriálu o historii 
nejznámějšího znojemského produktu. Znojemský týden. 12.3.2007, roč. 7, č. 11, s. 6. - 
SMUTNÝ, Pavel. Hans Zuckriegl: Znojemská okurka : 7. část seriálu o historii 
nejznámějšího znojemského produktu. Znojemský týden. 19.3.2007, roč. 7, č. 12, s. 6. - 
SMUTNÝ, Pavel. Hans Zuckriegl: Znojemská okurka : 8. část seriálu o historii 
nejznámějšího znojemského produktu. Znojemský týden. 26.3.2007, roč. 7, č. 13, s. 2. - 
SMUTNÝ, Pavel. Hans Zuckriegl:Znojemská okurka : 9. část seriálu o historii 
nejznámějšího znojemského produktu. Znojemský týden. 2.4.2007, roč. 7, č. 14, s. 6. 
Znojmo - kultura - literatura - okurky - okurkářství - osobnosti - spisovatelé - Zuckriegl, 
Hans - díla - překlady - Znojemská okurka 
 

1249.  SMUTNÝ, Pavel 
Hans Zuckriegl: Znojemská okurka : 10. část seriálu o historii nejznámějšího znojemského 
produktu / Pavel Smutný. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585. -- Roč. 7, č. 15 (10.4.2007), s. 4. 

dtto: 

SMUTNÝ, Pavel. Hans Zuckriegl: Znojemská okurka : 11. část seriálu o historii 
nejznámějšího znojemského produktu. Znojemský týden. 16.4.2007, roč. 7, č. 16, s. 6. - 
SMUTNÝ, Pavel. Hans Zuckriegl: Znojemská okurka : 12. část seriálu o historii 
nejznámějšího znojemského produktu. Znojemský týden. 30.4.2007, roč. 7, č. 18, s. 6. - 
SMUTNÝ, Pavel. Hans Zuckriegl: Znojemská okurka : 13. část seriálu o historii 
nejznámějšího znojemského produktu. Znojemský týden. 7.5.2007, roč. 7, č. 19, s. 6. - 
SMUTNÝ, Pavel. Hans Zuckriegl: Znojemská okurka : 14. část seriálu o historii 
nejznámějšího znojemského produktu. Znojemský týden. 14.5.2007, roč. 7, č. 20, s. 1. 
Znojmo - kultura - literatura - okurky - okurkářství - osobnosti - spisovatelé - Zuckriegl, 
Hans - díla - překlady - Znojemská okurka 
 

1250.  EISENBRUCK, Jiří  
Michal Viewegh: Z člověka žádná škola spisovatele neudělá / Jiří Eisenbruck. -- In: 
Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964. -- Roč. 2, č. 16 (20.4.2007), s. 1, 7. 
Znojmo - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Viewegh, Michal - rozhovory - 
Harvart - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo 
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1251.  SMUTNÝ, Pavel 
Hans Zuckriegl: Znojemská okurka : 15. část seriálu o historii nejznámějšího znojemského 
produktu / Pavel Smutný. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 7, č. 21 (21.5.2007), s. 6.  

dtto: 

Smutný, Pavel. Hans Zuckriegl: Znojemská okurka. 16. část seriálu o historii 
nejznámějšího znojemského produktu. Znojemský týden. 28.5.2007, roč. 7, č. 22, s. 6. 
Znojmo - kultura - literatura - osobnosti - autoři - Zuckriegl, Hans – díla - překlady - 
Znojemská okurka 
 

1252.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Spisovatelka Simona Monyová jezdila do Dyjákovic na brigádu / Jitka Mitysková. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 40 
(1.10.2007), s. 4.  
Znojmo - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Monyová, Simona - rozhovory - 
besedy 
 

1253.  ZNOJMO 
Znojmo předávalo ceny mladým spisovatelům. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 20 
(25.10.2007), s. 3. 

dtto: 

STLBA. Budoucí mistři pera se sešli v Althanském paláci. Znojemský týden. 29.10.2007, 
roč. 7, č. 44, s. 6. 
Znojmo - kultura - literatura - soutěže - Mladý spisovatel - ceny - udělování - výherci 
 

1254.  JM 
Básník Pavel Hejátko je v knize rekordů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 44 (29.10.2007), s. 5.  
Znojmo - kultura - literatura - poezie - osobnosti - básníci - Hejátko, Pavel - rozhovory 
 

1255.  SPA 
Festival Poezie na drátě míří do Znojma / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 259 (6.11.2007), s. 3. 
Znojmo - kultura - literatura - poezie - mezinárodní - festivaly - Poezie na drátě -           
9. ročník - Městská knihovna Znojmo - zapojení 
 

1256.  CHAF 
Dějiny Znojemské okurky vycházejí poprvé česky / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 50 (10.12.2007), s. 4.  
Znojmo - kultura - literatura - publikace - Zuckriegl, Hans - vydání - Občanské sdružení 
Znojemské okurky 
 

1257.  VYCHÁZÍ 
Vychází nová kniha pohádek. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 51/52 (17.12.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - regionální - literatura - knihy - pohádky - vydávání 
 

1258.  JM 
Knihu Znojemská okurka pokřtila řada osobností / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 51/52 (17.12.2007), s. 9, Vánoční 
týden.  
Znojmo - kultura - regionální - literatura - knihy - Znojemská okurka - křest 
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Kultura –  umění:  
 
 

1259.  KRUTIŠ, Dalibor 
Znojmo je směsí jižní Francie / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 17, 
č. 10 (12.1.2007), s. 3. 
Znojmo - kultura - umění - malířství - výstavy - Hotel Prestige - osobnosti - malířky - 
Hladíková, Lydie 
 

1260.  DAK 
Mona Lisa visí ve Znojmě. Šedesátkrát / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 41 (17.2.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - umění - výtvarné - výstavy - Dům umění - Mona Lisa 
 

1261.  ZÁHORKOVÁ, Jana 
Mona Lisa se směje 60krát jinak : znojemský Dům umění připomíná loňské pětisté 
jubileum vzniku da Vinciho obrazu / Jana Záhorková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 43, s. 2, Jižní Morava (20.2.2007).  

dtto: 

ac. Mona Lisa po půltisíciletí. Znojemské noviny. 9.2.2007, roč. 5, č. 6, s. 4. 
grd. Mona Lisa ve Znojmě. Znojemské noviny. 23.2.2007, roč. 5, č. 8, s. 4. 
MITYSKOVÁ, Jitka. Mona Lisa pokaždé jinak. Znojemský týden. 19.2.2007, roč. 7, č. 8,  
s. 8. 
Znojmo - kultura - umění - Jihomoravské muzeum - Dům umění - putovní - výstavy - 
Leonardo da Vinci, 1452-1519 - Mona Lisa - 500. výročí 
 

1262.  CHAF 
Melíšek představil Znojmu Hladíkovou / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 3 (15.1.2007).  
Znojmo - kultura - umění - malířství - výstavy - Hladíková, Lydie - Melíšek, Michael 
 

1263.  EISENBRUK, Jiří  
Klikatá cesta k úspěchu Oty Maška / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 
1802-1964 -- Roč. 2, č. 17 (27.4.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - umění - fotografie - osobnosti - fotografové - Mašek, Oto - Foto Mašek 
 

1264.  EIS 
Dívat se krajinám do výstřihu / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 3 
(16.1.2007), s. 4.  

dtto: 

KRUTIŠ, Dalibor. Říčná: Dívám se krajinám od výstřihu. Znojemské noviny. 19.1.2007, 
roč. 5, č. 3, s. 3. 
Znojmo - kultura - umění - výstavy - Dům umění - osobnosti - výtvarnice - Říčná, 
Magdalena 
 

1265.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Drsná krása podle fotografa Jiřího Eisenbrucka / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- 
ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 19 (9.5.2007), s. 1.  

dtto: 

EISENBRUCK, Jiří. Islandem: Zemí ledu a ohně.  Znojemsko.15.5.2007, roč. 17, č. 20,   
s. 5. 
Znojmo - kultura - umění - fotografie - osobnosti - fotografové - Eisenbruck, Jiří - výstavy 
- Dům porozumění - galerie 
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1266.  DUŠKOVÁ, M. 
Muzejní noc: 4000 návštěvníků / M. Dušková, L. Peterková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 
1212-169X -- Roč. 17, č. 21 (22.5.2007), s. 12.  
Znojmo - kultura - umění - Jihomoravské muzeum - Znojemský hrad - minoritský 
klášter - Dům umění - otevření - Festival muzejních nocí - 3. ročník - programy - 
návštěvnost 
 

1267.  BIMKA, David 
Pouličnímu umění se na jižní Moravě daří : performance se snaží vytrhnout lidi ze 
stereotypu a šedi všedního dne. Umělec Laco Garaj chce na náměstí malovat obraz auty / 
David Bimka. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 137 
(13.6.2007), s. 2. 
Jižní Morava - Znojmo - kultura - pouliční - umění - performance - rozšíření - osobnosti - 
výtvarníci - Kristek, Lubo – Garaj, Laco 
 

1268.  JUREČKOVÁ, Barbora 
Pestrá paleta Pavla Trnky a Vladimíra Slezáčka / Barbora Jurečková. -- In: Znojemsko. -- 
ISSN 1212-169X - Roč. 17, č. 28 (10.7.2007), s. 2.  
Znojmo - kultura - umění - výstavy - Pestrá paleta - osobnosti - výtvarní umělci - Trnka, 
Pavel - Slezáček, Vladimír 
 

1269.  JUREČKOVÁ, Barbora 
Jak vidí církev Jindřich Štreit / Barbora Jurečková. -- In: Znojemsko. --Roč. 7, č. 25 
(19.6.1997), s. 1. 
Znojmo - kultura - umění - výstavy - osobnosti - fotografové - Štreit, Jindřich, 1946 
 

1270.  GRD 
Výtvarníci mají tvrdý chlebíček / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 18, č. 160 (12.7.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - umění - výstavy - výtvarníci - Svatováclavská kaple 
 

1271.  MCH 
Slezáček: Místo map jsem kreslil spolužáky / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 161 (13.7.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - umění - osobnosti - výtvarní umělci - Slezáček, Vladimír 
 

1272.  DŠ 
Výstava se znojemskými motivy / dš. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 29 (16.7.2007), s. 4.  
Znojmo - kultura - umění - výstavy - obrazy - Slezáček, Vladimír - Trnka, Pavel 
 

1273.  CHAF 
Výstava má dát dohromady současné znojemské výtvarníky / chaf. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 24 (11.6.2007), s. 3.  

dtto: 

ŠUF. Čtrnáct znojemských výtvarníků vystavuje. Znojemsko. 17.7.2007, roč. 17, č. 29,   
s. 6. 
Znojmo - kultura - umění - výstavy - obrazy - kaple sv. Václava 
 

1274.  JUR 
Dům umění rozzářilo sklo / jur. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 29 (17.7.2007), s. 4. 
Znojmo - kultura - umění - výstavy - vernisáže - osobnosti - malíři - Krausová, Miroslava 
- Bílek, Ilja 
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1275.  JUREČKOVÁ, Barbora 
Do domu umění za Králem komiků anebo taky za Louisem Armstrongem / Barbora 
Jurečková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 27 (3.7.2007), s. 3. 
Znojmo - kultura - umění - výstavy - obrazy - Dům umění - osobnosti - malířky - 
Mihalíková, Zuzana 
 

1276.  EIS 
Klášter Hradiště a my / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 32 (7.8.2007), s. 6. 
Znojmo - kultura - umění - výstavy - Znojmo-Hradiště - historie - Oblastní charita 
Znojmo 
 

1277.  BE 
Karikatury, které podpoří chuť k jídlu a pití visí na Slepičím trhu / be. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 33 (13.8.2007), s. 8.  
Znojmo - kultura - umění - karikatury - výstavy - Gastronomické grotesky - 9. ročník 
 

1278.  SMOLA, Vojtěch 
Demolují "Udírnu" : Ve Znojmě odstraňují socialistické dílo sochaře Miloše Axmana / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 198 
(26.8.2007), s. 2, Jižní Morava.  
Znojmo - kultura - umění - sochařství - památníky - pomníky - nám. Svobody - Axman, 
Miloš - demolice 
 

1279.  JM 
Pseudo - demontáž socialismu: Kde jsou naše pětikoruny? / jm, rk, zd. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 35 (27.8.2007), s. 2.  
Znojmo - kultura - umění - sochařství - památníky - pomníky - demolice - nám. Svobody 
 

1280.  VE 
Ve Svatováclavské kapli vystavuje Jan Mifka. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 36 (3.9.2007), s. 3.  

dtto: 

JUR. Fotograf Jan Mifka v kapli. Znojemsko. 4.9.2007, roč. 17, č. 36, s. 6. 
Znojmo - kultura - umění - výstavy - vernisáže - Svatováclavská kaple - osobnosti - 
spisovatelé - Mifka, Jan 
 

1281.  ZÁHORKOVÁ, Jana 
Jaký je život na kolech / Jana Záhorková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 220 (20.9.2007), s. 6, Jižní Morava.  
Znojmo - kultura - umění - výstavy - fotografie - vozíčkáři - Dům umění - osobnosti - 
fotografové - Dvořák, Zdeněk 
 

1282.  EIS 
Ozdobí Znojmo plastiky sochaře Pavla Krbálka? / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 40 
(2.10.2007), s. 5. 
Znojmo - kultura - umění - sochy - plastiky - Horní náměstí - rekonstrukce - osobnosti - 
sochaři - Krbálek, Pavel 
 

1283.  TREK 
Příprava výstavy Oskara Pafky trvala Jihomoravskému muzeu víc než rok / trek. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 17, č. 45 (6.11.2007), s. 4. 
Znojmo - kultura - umění - výstavy - přípravy - Jihomoravské muzeum - osobnosti - 
malíři - Pafka, Oskar 
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1284.  PAFKOVA 
Pafkova retrospektiva. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18,    
č. 268 (16.11.2007),  s. 5.  

dtto: 

ŠUF. Unikátní retrospektiva Oskara Pafky. Znojemsko. 20.11.2007, roč. 17, č. 47, s. 11. 
Znojmo - kultura - umění - výstavy - Jihomoravské muzeum Znojmo - osobnosti - 
výtvarníci - Pafka, Oskar 
 

1285.  JM 
Znojmo znovu objevilo Pafku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 47 (19.11.2007), s. 8.  
Znojmo - kultura - umění - vernisáže - osobnosti - malíři - Pafka, Oskar 
 

1286.  POLÁKOVÁ, Květoslava, 1949- 
Dvě výročí jedné osobnosti / Květoslava Poláková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 48 
(27.11.2007), s. 6. 
Znojmo - kultura - umění - osobnosti - sochaři - Fischer, Jan Tomáš - výročí 
 

1287.  JM 
Bedřiška Znojemská: lidé potřebují soucit / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 50 (10.12.2007), s. 13.  
Znojmo - kultura - umění - výstavy - osobnosti - malíři - Znojemská, Bedřiška 
 
 
 

Kultura –  fo lk lor :  
 
 

1288.  EI 
Na Znojemsku teklo víno proudem při hotařské koledě / ei. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 
-- Roč. 17, č. 7 (9.1.2007), s. 13.  
Znojmo - kultura - folklor - vinařské - zvyky - obnovení – Hroznová koza - Hotařská 
koleda - Spolek přátel Hroznové kozy 
 

1289.  SÚKUP, Zbyněk 
Dyjavánek uspěl v soutěži / Zbyněk Súkup. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 115 (18.5.2007), s. 8.  
Znojmo - kultura - folklor - dětské soubory - Dyjavánek - celostátní - přehlídky - postup 
 

1290.  BE 
Dyjavánek v celostátním kole / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 21 (21.5.2007), s. 5.  
Znojmo - kultura - folklor - dětské soubory - Dyjavánek - přehlídky - úspěchy 
 

1291.  PTÁČKOVÁ, Kateřina 
Výprava za hroznovou kozou / Kateřina Ptáčková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 133 (8.6.2007), s. 4, příloha. 
Znojmo - kultura - folklor - tradice - Hroznová koza - obnovení - vynášení 
 

1292.  BE 
Dyjavánek slaví dvacetiny / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 49 (3.12.2007), s. 7.  
Znojmo - kultura - folklor - dětské soubory - Dyjavánek - 20. výročí 
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1293.  TREK 
Dvacetiletý Dyjavánek chystá překvapení / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 49 
(4.12.2007), s. 4. 
Znojmo - kultura - folklor - dětské soubory - Dyjavánek - 20. výročí 
 

1294.  JM 
Primáš Jiří Ludvík chce obnovit lidový kroj / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 50 (10.12.2007), s. 4.  
Znojmo - kultura - kulturní zařízení - knihovny - přednášky - folklor - kroje - Stehlík, 
Antonín 
 
 
 

Kultura –  hudba:  
 
 

1295.  MOŠTĚK, Martin 
Ludvík: Letošní ročník bude zlomový / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 35 (10.2.2007), s. 3.  

dtto: 

šuf. Znojmo chystá ódu na víno. Znojemsko. 13.2.2007, roč. 17, č. 7, s. 2. 
šuf. Festival zahájí Osudová. Znojemsko. 9.5.2007, roč. 17, č. 19, s. 3. 
Znojmo - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo - plány - 
přípravy 
 

1296.  DR 
Zemřel varhaník Vlastimil Nešetřil / dr. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 65 (17.3.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - hudba - osobnosti - varhaníci - Nešetřil, Vlastimil - úmrtí 
 

1297.  MOŠTĚK, Martin 
Carmina Clara představila třetí album / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 93 (20.4.2007), s. 3.  

dtto: 

be. Carmina Clara pokřtila už třetí desku. Znojemský týden. 23.4.2007, roč. 7, č. 17, s. 7. 
tz. Carmina Clara křtila potřetí. Znojemské listy. 27.4.2007, roč. 16, č. 8, s. 3. 
Znojmo - kultura - hudba - zpěv - pěvecké soubory - Carmina Clara - nahrávání - alba 
 

1298.  CHODĚROVÁ, Monika 
Květinka vydala svoje čtvrté cédéčko / Monika Choděrová. -- In:Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 108 (10.5.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - hudba - country skupiny - Květinka - CD - vydání  
 

1299.  TR 
Nová CD: Záviš a Oldřich Veselý / tr. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 108 
(10.5.2007), s. 12.  
Znojmo - kultura - hudba - osobnosti - zpěváci - Záviš - CD - křest 
 

1300.  JANÍREK, Lukáš 
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák přivítá nové zpěváky / Lukáš Janírek. -- In: Znojemské 
listy. -- Roč. 16, č. 3 (15.2.2007), s. 6. 
Znojmo - kultura - hudba - skupiny - sbory - Pěvecké sdružení V. Novák 
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1301.  JM 
Josef Jedlička: bubeník, vinař a vynálezce / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 10 (5.3.2007), s. 6.  
Znojmo - kultura - hudba - osobnosti - bubeníci - Jedlička, Josef 
 

1302.  MOŠTĚK, Martin 
Festival chystá budíček pro Znojmo : za měsíc začne ve Znojmě nový rockový festival Wake 
Up. Organizátoři pozvali třicet šest kapel / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 120 (24.5.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - hudba - rock - festivaly - Wake Up - 1. ročník - Loucký klášter 
 

1303.  ŠUFAJZL, J. 
Jak se budí open-air Znojmo? / J. Šufajzl. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 
17, č. 21 (22.5.2007), s. 12.  
Znojmo - kultura - hudba - hudební - festivaly - open-air - Wake Up Fest Znojmo - 
pořádání - Loucký klášter - organizátoři - rozhovory 
 

1304.  MM 
Přípravy hudebního festivalu finišují / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- (2.6.2007), 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 128, s. 3.  
Znojmo - kultura - hudba - Znojemský hudební festival - přípravy - osobnosti - hudebníci 
- Ludvík, Jiří - rozhovory 
 

1305.  SMOLA, Vojtěch 
Loucký klášter zaberou rockeři : dvoudenní festival ve Znojmě čeká až 180 účinkujících / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 135, s. 4, Jižní 
Morava (11.6.2007) 

dtto:  

SMOLA, Vojtěch. Do kláštera zamíří rockeři. Mladá fronta dnes. 21.6.2007. Roč. 18,        
č. 144, s. 5, Jižní Morava 
Znojmo - kultura - hudba - rock - festivaly - Wake Up Fest Znojmo - 1. ročník 
 

1306.  SMOLA, Daniel 
Kultura ve Znojmě: nabídka se pomalu rozšiřuje : Festival vážné hudby 07 a hudební 
scéna pro mladé při akci Wake up jsou prvními vlaštovkami, že se kultura ve Znojmě 
pomalu rozjíždí. Další změny má přinést Znojemská Beseda / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 133 (8.6.2007), s. 2, příloha. 
Znojmo - kultura - hudba - nabídka - rozšíření - hudební - festivaly 
 

1307.  KRUTIŠ, Dalibor 
Festival spláchl velký déšť : Na rockový festival se těšily stovky lidí / Dalibor Krutiš. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 146, 23.6.2007), s. 1. 

dtto: 

SMOLA, Vojtěch. Loucký klášter oživila tvrdá muzika. Mladá fronta dnes. 23.6.2007. roč. 
18, č. 146, s. 4, Jižní Morava. 
KRUTIŠ, Dalibor. Rockový festival ukončila policie. Rovnost-Znojemský deník. 24.6.2007. 
Roč. 18, č. 147, s. 1. 
SMOLA, Vojtěch. Festival: déšť i stížnosti. Mladá fronta dnes. 26.6.2007. Roč. 18, č. 148, 
s. 2, Jižní Morava 
Znojmo - kultura - hudba - rock - festivaly - Wake Up Fest Znojmo - průběh 
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1308.  DAK 
Chlumský: Znojmo je kulturně mrtvé / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 147 (23.6.2007), s. 3. 
Znojmo - kultura - hudba - osobnosti - hudebníci - Chlumský, Lubomír - rozhovory - 
rockové - festivaly - Wake Up Fest Znojmo - zhodnocení 
 

1309.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Přemýšlím o projektu s velkým orchestrem / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 27 (4.7.2007), s. 1.  
Znojmo - kultura - hudba - koncerty - rozhovory - zpěvačky - Filipová, Lenka 
 

1310.  Š 
Beethoven přijede na jedenáct dnů / trek. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 
17, č. 22 (29.5.2007), s. 5.  

dtto: 

KLOBASOVÁ, Petra. Hudební festival: Experiment, jaký Znojmo ještě nezažilo. Znojemsko. 
3.6.2007, roč. 17, č. 27, s. 12. 
Přípravy na festival vrcholí. Znojemské listy. 4.7.2007, roč. 16, č. 13, s. 1. 
JM. Hudební festival uvedou výtvarníci. Znojemský týden. 9.7.2007, roč. 7, č. 28, s. 7. 
Znojmo - kultura - hudba - klasická - festivaly - Hudební festival Znojmo 
 

1311.  KRUTIŠ, Dalibor 
Rockový festival Wake up ukončila policie / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 26 (29.6.2007), s. 3.  

dtto: 

TREK. "Šel bych do toho znovu," říká šéf Wake Up Festu. Znojemsko. 3.7.2007, roč.17,    
č. 27, s. 3. 
PETERKOVÁ, Ľuba. Wake up 2007 probudil Znojmo. Znojemsko. 26.6.2007, roč. 17,       
č. 29, s. 5. 
Znojmo - kultura - hudba - festivaly - hudební festivaly - Wake Up Fest Znojmo 
 

1312.  JAZ 
Beethovena zahraje Šporcl i "malý filmový" Mozart / jaz. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 161 (13.7.2007), s. B1.  

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Začíná největší svátek hudby. Znojemské noviny.13.7.2007, roč. 5,     
č. 28, s. 1. 
RZ. Na festivalu vystoupila hvězda filmu Amadeus. Znojemsko. 17.7.2007, roč. 17, č. 29, 
s. 3. 
Znojmo - kultura - hudba - klasická - festivaly - Hudební festival Znojmo 
 

1313.  MOŠTĚK, Martin 
Festival zahájila hudba v ulicích / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 162 (14.7.2007), s. 1, 3.  

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Hudební festival vyprodává hlediště. Rovnost-Znojemský deník. 
16.7.2007, roč. 18, č. 163, s. 3. 
CHAF. Začalo Znojmo 07. Znojemský týden. 16.7.2007, roč. 7, č. 29, s. 1,9. 
TREK. Hudba rozvoněla ulice Znojma. Znojemsko. 17.7.2007, roč. 17, č. 29, s. 1. 
Znojmo - kultura - hudba - slavnosti - festivaly - Znojemský hudební festival 
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1314.  KLOBASOVÁ, Petra 
Přijel autor hymny / Petra Klobasová. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 29 (17.7.2007),      
s. 13. 
Znojmo - kultura - hudba - festivaly - Hudební festival Znojmo - osobnosti - skladatelé - 
Franz, Vladimír 
 

1315.  JAZ 
Na koncertě se mačkalo 800 lidí / jaz. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 
18, č. 166 (19.07.2007), s. B1.  
Znojmo - kultura - hudba - hudební - festivaly - Hudební festival Znojmo - houslisté - 
Šporcl, Pavel - vystoupení 
 

1316.  KL 
Starosta předal festivalu klíč / kl. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16 (19.7.2007), č. 14,     
s. 1. 
Znojmo - kultura - hudba - slavnosti - festivaly - hudební festivaly - Hudební festival 
Znojmo 
 

1317.  MOŠTĚK, Martin 
Hudební festival sklízí úspěch, plní hlediště / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 29 (20.7.2007), s. 2.  
Znojmo - kultura - hudba - festivaly - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo - 3. 
ročník 
 

1318.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Šporcl: Patronát mám na doživotí / Daniel Rubeš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 167 (20.7.2007), s. 3.  

dtto: 

BLAHYNKOVÁ, Veronika. Pavel Šporcl: Mám být patronem festivalu dalších sedmdesát let. 
Znojemský týden. 23.7.2007, roč. 7, č. 30, s. 9. 
Znojmo - kultura - hudba - festivaly - Hudební festival Znojmo - osobnosti - houslisté - 
Šporcl, Pavel - rozhovory 
 

1319.  GROSSMANN, David 
Festival: devět tisíc diváků / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 169 (23.7.2007), s. 1.  
Znojmo - kultura - hudba - festivaly - Hudební festival Znojmo – shrnutí 
 

1320.  SMOLA, Daniel 
Festival Znojmo 07: na výbornou! / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 170 (24.7.2007), s. 3.  

dtto: 

SMOLA, Vojtěch. Znojemský festival slaví úspěch. Mladá fronta dnes. 24.7.2007, roč. 18, 
č. 170, s. B1. 
MM. Hudba přitáhla i Angličany. Rovnost-Znojemský deník. 24.7.2007, roč. 18, č. 170,  
s. 3. 
Znojmo - kultura - hudba - festivaly - Hudební festival Znojmo - shrnutí 
 

1321.  KLOBASOVÁ, Petra 
Znojmo zaplakalo, hudební festival skončil / Petra Klobasová. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
17, č. 30 (24.7.2007), s. 1. 
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dtto: 

SMOLA, Daniel, MOŠTĚK, Martin. Festival Znojmo 07 dopadl na výbornou. Znojemské 
noviny. 27.7.2007, roč. 5, č. 30, s. 3. 
Znojmo - kultura - hudba - festivaly - Hudební festival Znojmo - ukončení 
 

1322.  SMOLA, Daniel 
Znojmu chybí jazzový a folklórní festival / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 30 (27.7.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - hudba - festivaly - jazz - folklór - osobnosti - Ludvík, Jiří - rozhovory 
 

1323.  MM 
Organizátoři Wake Upu plánují pokračování / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 174 (28.7.2007), s. 3. 
Znojmo - kultura - hudba - rock - festivaly - Wake Up - pokračování - 2. ročník - přípravy 
 

1324.  MM 
Wake Up bude mít pokračování / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
5, č. 31 (3.8.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - hudba - rock - festivaly - Wake Up - pokračování - přípravy 
 

1325.  GROSSMANN, David 
Podzim: zajímavá divadla i hudebníci : Znojmo čeká na podzim řada zajímavých koncertů, 
představí se zde i kritikou ceněný divadelní soubor /David Grossmann. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 229 (2.10.2007), s. 3. 
Znojmo - kultura - hudba - divadlo - film - Na Věčnosti - Městské divadlo Znojmo - 
pořady 
 

1326.  MOŠTĚK, Martin 
Znojmo dostane jazzový festival : pořadatelé dvou znojemských festivalů dokončují 
programy na příští rok / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 271 (21.11.2007), s. 3. 
Znojmo - kultura - hudba - hudební - festivaly - Znojmo 08 - Wake Up - programy - 
přípravy 
 

1327.  SMO 
Zimní Wake Up startuje v lednu / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 297 (21.12.2007), s. 3. 
Znojmo - kultura - hudba - rockové - festivaly - Wake Up - příprava 
 

1328.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Byl jsem troska, která shodila 32 kilo : Laďa Kerndl vzpomíná na Znojmáky Jirku Kárníka, 
Ivana Nováka, Standu Mísaře a Ivana Baráčka / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 17, č. 51/52 (18.12.2007), s. 22. 
Znojmo - kultura - hudba - osobnosti - zpěváci - Kerndl, Laďa - vzpomínky 
 

1329.  GROSSMANN, David 
Kultura: Britney, jazz a rock n roll : hned dva hudební festivaly čekají na Znojmáky na 
začátku roku / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 19, č. 3 (4.1.2008), s. 3. 
Znojmo - kultura - hudba - festivaly - koncerty 
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1330.  MOŠTĚK, Martin 
Den s pořadatelem: oprava pípy i kontrola zvuku / Martin Moštěk. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 6, č. 26 (27.6.2008), s. 7. 
Znojmo - kultura - hudba - hudební festivaly - Wake Up - 2008 - osobnosti -pořadatelé - 
Chlumský, Lubomír 
 
 
 

Kultura –  divadlo:  
 
 

1331.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Pohádkový muzikál se vrátil / Daniel Rubeš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 8 (10.1.2007), s. 3. 
Znojmo - kultura - divadlo - Pohádkové divadlo J. Jurištové - osobnosti - herečky - 
Jurištová, Julie - hostování - Městské divadlo Znojmo 
 

1332.  SMO 
Malé děti vtrhly jako vichřice do divadla / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 60 (12.3.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - divadlo - divadelní představení - vystoupení - mateřské školy - 
Mateřinka 2007 
 

1333.  EIS 
Znojemská Rotunda je nejlepší / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17,      
č. 20, s. 4 (15.5.2007).  
Znojmo - kultura - ochotnické - divadlo - spolky - Divadelní spolek Rotunda - Hanácký 
divadelní máj 2007 - úspěchy - ocenění 
 

1334.  EIS 
Znojemský strom pohádek / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 20 
(15.5.2007), s. 6.  
Znojmo - kultura - amatérské - divadlo - soubory - přehlídky - Znojemský strom pohádek 
- 2007 
 

1335.  MM 
Osmnáctý znojemský Strom pohádek je už minulostí / mm. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 122, s. 3 (25.5.2007).  
Znojmo - kultura - divadlo - Městské divadlo Znojmo - Znojemský strom pohádek -      
18. ročník - ukončení 
 

1336.  SMOLA, Daniel 
Černý havran se mění v barevného klauna / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 174 (28.7.2007), s. 3.. 
Znojmo - kultura - divadlo - osobnosti - herci - kejklíři - Jonáš, Milan - rozdílné - profese 
 

1337.  SMOLA, Daniel 
Dr. Jekyll a Mr. Hyde: z pohřebáka klaunem / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 31 (3.8.2007), s. 2.  
Znojmo - kultura - divadlo - osobnosti - kejklíři - Jonáš, Milan - rozdílné - profese 
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1338.  KRUTIŠ, Dalibor 
Kralovat budu, dokud se udržím v sedle / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 204 (1.9.2007), s. 3.. 
Znojmo - kultura - divadlo - Divadelní spolek Rotunda - osobnosti - herci - Čapoun, 
Marek - role - králové - Znojemské historické vinobraní 
 

1339.  GROSSMANN, David 
Podzim: zajímavá divadla i hudebníci : Znojmo čeká na podzim řada zajímavých koncertů, 
představí se zde i kritikou ceněný divadelní soubor / David Grossmann. -- In: Rovnost-
Znojemský deník -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 229 (2.10.2007), s. 3. 
Znojmo - kultura - hudba - divadlo - film - Na Věčnosti - Městské divadlo Znojmo - 
pořady 
 

1340.  SMOLA, Daniel 
Ochotníci slavili premiérou : Divadelní spolek Rotunda oslavil pětačtyřicátiny premiérou hry 
Zdaleka ne tak ošklivá jak se původně zdálo / Daniel Smola, Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 292 (15.12.2007), s. 1.. 
Znojmo - kultura - divadlo - ochotníci - Divadelní spolek Rotunda - 45. výročí - premiéry 
 

1341.  MM 
Ochotník Machal: Hru před premiérou nenávidíme / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 292 (15.12.2007), s. 3.. 
Znojmo - kultura - divadlo - ochotníci - Divadelní spolek Rotunda - osobnosti - herci - 
Machal, Marek - rozhovory 
 

1342.  BE 
Rotunda už má pětačtyřicet / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 50 (10.12.2007), s. 7.  
Znojmo - kultura - divadlo - amatérská - divadla - Rotunda - 45. výročí 
 

1343.  DIVIŠOVÁ, Jana 
Potvoru mi nikdo neodpáře : Martina Válková / Jana Divišová. -- In: Vlasta. -- ISSN 0139-
6617 -- Roč. 62, č. 45 (2008), s. 6-9.. 
Znojmo - kultura - divadlo - osobnosti - herečky - Válková, Martina - rozhovory 
 
 
 

Kultura –  f i lm:  
 
 

1344.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Verše vynesly Šumnému Znojmu hlavní cenu / Daniel Rubeš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 140 (16.6.2007), s. 3. 

dtto: 

RUBEŠ, Daniel. Šumné Znojmo získalo hlavní cenu. Znojemské noviny. 22.6.2007, roč. 5, 
č. 25, s. 1. 
Znojmo - kultura - film - Šumné Znojmo - Arts film Telč 2007 - ocenění - Grand Prix 
 

1345.  FRANTÁLOVÁ, Dana 
Na Znojemský hrozen / Dana Frantálová : Ráj řízků i Plný talíř malování. -- In: 
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 28 (10.7.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - film - televizní - filmové - festivaly - gastronomie - Znojemský hrozen 
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1346.  XA 
Znojemský hrozen 2007 před startem / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 12 
(22.6.2007), s. 2. 
Znojmo - kultura - film - televizní - filmové - festivaly - gastronomie - Znojemský hrozen 
2007 
 

1347.  KŘIVÁNKOVÁ, Eva 
Malý Mozart z Amadea rád jezdí na kole / Eva Křivánková. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 162 (14.7.2007), s. B2.  
Znojmo - kultura - film - osobnosti - filmové hvězdy - Sekera, Miroslav -rozhovory 
 

1348.  MOŠTĚK, Martin 
Znojemský hrozen má opět více pořadů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 186 (11.8.2007), s. 3.  

dtto: 

FRANTÁLOVÁ, Dana. Čína na Znojemském hroznu. Znojemský týden. 13.8.2007, roč. 7, 
č. 33, s. 4. 
EIS. Gastronomické grotesky zahájily Znojemský hrozen. Znojemsko. 14.8.2007, roč. 17, 
č. 33, s. 6. 
Znojmo - kultura - film - televizní - filmové - festivaly - výstavy - gastronomie - 
Znojemský hrozen 2007 - 9. ročník 
 

1349.  BE 
Jak chutná Znojemský hrozen očima prezidenta / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 33 (13.8.2007), s. 7.  
Znojmo - kultura - film - televizní - filmové - festivaly – Znojemský hrozen - osobnosti - 
ředitelé - Jíša, Ladislav - rozhovory 
 

1350.  XA 
Znojemský hrozen předznamenávají Gastronomické grotesky / xa. -- In: Znojemské listy. -
- Roč. 16, č. 15 (16.8.2007), s. 1. 
Znojmo - kultura - film - televizní - filmové – tvorba - festivaly - Znojemský hrozen 2007 - 
gastronomie - grotesky 
 

1351.  EIS 
Znojemský hrozen na spadnutí / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 34 (21.8.2007), s. 6. 
Znojmo - kultura - hudba - festivaly - televizní – filmová - tvorba - Znojemský hrozen 
2007 - 9. ročník - gastronomie - gastronomické - grotesky 
 

1352.  BE 
Dobroty budou z Číny, Maďarska i Rakouska / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 35 (27.8.2007), s. 7.  
Znojmo - kultura - film - festivaly - hudební – filmová - tvorba - Znojemský hrozen 2007 -       
9. ročník - gastronomie - přípravy – zahájení 
 

1353.  RZ 
Znojemský hrozen začíná / rz. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 35 (28.8.2007), s. 6. 
Znojmo - kultura - film - festivaly – filmová - televizní - tvorba - Znojemský hrozen -       
9. ročník - gastronomie - zahájení 
 

1354.  XA 
Znojemský hrozen zahájí už v neděli / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 16 
(30.8.2007), s. 1. 
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Znojmo - kultura - film - festivaly - filmová – televizní – tvorba - Znojemský hrozen 2007 -       
9. ročník - gastronomie 
 

1355.  TROJAN, Jan 
Na Znojemském hroznu rozdali ceny / Jan Trojan. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 
17, č. 209 (7.9.2007), s. 5.  

dtto: 

VSM. Porotu ohromil snímek o vaření během války. Mladá fronta dnes. 7.9.2007, roč. 18, 
č. 9, s. 1, Jižní Morava. 
Znojmo - kultura - film - festivaly – filmová – televizní - tvorba - gastronomie - Znojemský 
hrozen - 9. ročník - - ceny - udělování 
 

1356.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Znojemský hrozen: sečteno, podtrženo / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 209 (7.9.2007), s. 3.  

dtto: 

MM. Skončil devátý festival Znojemský hrozen. Znojemské noviny. 7.9.2007, roč. 5, č. 36, 
s. 1. 
Znojmo - kultura – film - festivaly - hudební – filmová - tvorba - gastronomie - Znojemský 
hrozen - 9. ročník - - ukončení 
 

1357.  XA 
Znojemský hrozen teď čeká jubilejní ročník / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 17 
(13.9.2007), s. 1, 2. 
Znojmo - kultura - film - festivaly - filmová - televizní – tvorba – gastronomie - Znojemský 
hrozen 2007 - 9. ročník - ocenění - udělování 
 

1358.  JP 
Znojemský hrozen nabídne filmy, zážitky, dobré jídlo i pití / jp. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
2119 -- Roč. 17, č. 203 (31.8.2007), s. 8. 

dtto: 

TR. Začíná devátý Znojemský hrozen. Právo. 3.9.2007, roč, 17, č. 205, s. 5. 
Znojmo - kultura - film - mezinárodní - festivaly - televizní - rozhlasové - pořady - 
gastronomie - Znojemský hrozen - 9. ročník 
 

1359.  SMOLA, Vojtěch 
Festival Znojemský hrozen láká gurmány na jídlo / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 205 (3.9.2007), s. 2, Jižní Morava.. 

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Začíná další Znojemský hrozen. Rovnost-Znojemský deník. 3.9.2007, 
roč.18, č. 205, s. 3. 
TR. Národní dny na znojemském hroznu. Právo. 5.9.2007, roč.17, č. 207, s. 8. 
Znojmo - kultura - film - mezinárodní - festivaly - televizní - rozhlasové - pořady - 
gastronomie - Znojemský hrozen 2007 - 9. ročník - programy - Národní dny 
 

1360.  GROSSMANN, David 
Podzim: zajímavá divadla i hudebníci : Znojmo čeká na podzim řada zajímavých koncertů, 
představí se zde i kritikou ceněný divadelní soubor / David Grossmann. -- In: Rovnost-
Znojemský deník -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 229 (2.10.2007), s. 3.. 
Znojmo - kultura - hudba - divadlo - film - Na Věčnosti - Městské divadlo Znojmo - 
pořady 
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1361.  MOŠTĚK, Martin 
Filmař Adler: Do Znojma se jednou vrátím / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 237 (11.10.2007), s. 3.  
Znojmo - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - besedy - 
filmy - dokumenty - osobnosti - dokumentaristé - Adler, Rudolf 
 

1362.  STŘECHA, František 
Zuzana Volavá si zahraje v pokračování Dívky na koštěti / František Střecha. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 43 
(22.10.2007), s. 6.  
Znojmo - kultura - film - osobnosti - herečky - Volavá, Zuzana - rozhovory 
 
 
 

Kultura –  tanec:  
 
 

1363.  KDYŽ 
Když se tančí srdcem....je to znát. -- In: Znojemské studentské listy. -- Roč. 1, č. 0 
(.1.2007), s. 3. 
Znojmo - kultura - tanec - country - country skupiny – Taneční country skupina Zuzana 
- ZŠ Mládeže 
 

1364.  BLAŽEK, Jiří  
V rytmu country : znojemští tanečníci mají úspěchy i za hranicí okresu / Jiří Blažek. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 75 (29.3.2007), s. 6.  
Znojmo - kultura - tanec - country - Taneční country skupina Zuzana - ZŠ Mládeže - 
soutěže - O pohořelický džbánek - umístění - úspěchy 
 

1365.  BLAŽEK, Jiří  
Znojemští country tanečníci byli druzí / Jiří Blažek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 102 (2.5.2007), s. 8.  
Znojmo - kultura - tanec - country - Taneční country skupina Zuzana - úspěchy 
 

1366.  KŘISTELOVÁ, Ivana 
Tanec jinak / Ivana Křistelová. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 
3 (19.1.2007), s. 8.  
Znojmo - kultura - tanec - dance pad - programy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše 
 

1367.  BLAŽEK, Jiří  
Mistři republiky tančí na ZŠ Mládeže ve Znojmě : úspěšná taneční skupina hledá nové 
členy / Jiří Blažek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18,        
č. 196 (23.8.2007), s. 7. 
Znojmo - kultura - tanec - taneční - skupiny - Taneční country skupina Zuzana - 
úspěchy - tanečníci - nábor - ZŠ Mládeže 
 

1368.  TCS 
Country Zuzana opět Mistrem ČR / TCS. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 48 (26.11.2007), s. 14.  

dtto: 

Country Zuzana znovu mistrem republiky. Znojemsko. 27.11.2007, roč. 17, č. 48, s. 15. 
Znojmo - kultura - tanec - country - taneční skupina Zuzana - úspěchy 
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Sdělovací  prostředky:  
 
 

1369.  SMOLA, Daniel 
Daniel Rubeš získal za seriál o šlechtických sídlech bronz / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 94 (21.4.2007), s. 3.  
Znojmo - sdělovací - prostředky - tisk - ocenění - seriály - památky - Rubeš, Daniel 
 

1370.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Studenti ve Znojmě mají své noviny / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 
1802-1964 -- Roč. 2, č. 4 (26.1.2007), s. 5.  
Znojmo - sdělovací - prostředky - studentské - noviny - Gymnázium a Střední odborná 
škola pedagogická ve Znojmě 
 

1371.  TREK 
Rubeš oceněn / trek. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 17 (24.4.2007), 
s. 3.  
Znojmo - sdělovací - prostředky - tisk - ocenění - novináři - Rubeš, Daniel 
 

1372.  KEREMIDSKÝ, Marian 
Jak dále se Znojemskými listy? / Marian Keremidský. -- In: Znojemské listy.-- Roč. 16,   
č. 8 (27.4.2007), s. 1. 
Znojmo - sdělovací - prostředky - tisk - změny - Znojemské listy 
 
 
 

Školstv í :  
 
 

1373.  SMOLA, Daniel 
Ze školáků se stali pedagogové, z učitelů posluchači / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 11 (13.1.2007), s. 3.  
Znojmo - školství - základní školy - žáci - projekty - veřejné prezentace 
 

1374.  SMOLA, Daniel 
První digitální jazykovou učebnu v zemi má škola ve Znojmě / Daniel Smola. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 20 (24.1.2007), s. 3.  
Znojmo - školství - základní školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše - digitální - jazykové - 
učebny - live verze - učitelé - zaučování 
 

1375.  ČERNÁ, Anna 
Nejlepší si odveze počítač / Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 17, č. 22 (26.1.2007), s. 3.  
Znojmo - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - soutěže - 
účetnictví - Má dáti-dal - studenti - znalosti - prověření 
 
MOŠTĚK, Martin 

Firmy lákají nové učně : řemeslům mají pomoci stipendia / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 24, s. 1 (29.1.2007).  
Znojmo - školství - střední školy - obory - nabídka - přihlášky - řemeslníci - nedostatek - 
uchazeči - nezájem - firmy - stipendia 
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1376.  MOŠTĚK, Martin 
Začne jednání o malotřídkách / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 36, s. 1 (12.2.2007).  
Znojmo - školství - zápis - malotřídky - jednání 
 

1377.  MM 
Malotřídka učí děti samostatnosti / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 17, č. 36 (12.2.2007), s. 3.  
Znojmo-Konice - školství - malotřídky - výuka 
 

1378.  MOŠTĚK, Martin 
Vysoká škola připravila pro studenty čtvrtý obor / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 46 (23.2.2007), s. 3.  
Znojmo - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - obory - akreditace 
 

1379.  STUDENTI 
Studenti z Přímětické slavili úspěch na mezinárodní scéně. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 1 (2.1.2007), s. 3.  

dtto: 

CHAF. Jaroslav Gryč z Přímětické byl třetí na sommelierské soutěži. Znojemský týden. 
8.1.2007, roč. 7, č. 2, s. 13. 
Znojmo - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - obory - kuchař-číšník 
- mezinárodní - soutěže 
 

1380.  GRD 
Law studuje ve Znojmě / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
18, č. 76, s. 3 (30.3.2007).  
Znojmo - školství - studenti - výměnné pobyty 
 

1381.  TREK 
Vedle skutečné firmy existuje i fiktivní / trek. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 
17, č. 2 (9.1.2007), s. 3.  
Znojmo - školství - Obchodní akademie a Jazyk. šk. - SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - 
konference - Ekoforum 2006 - předměty - Fiktivní firma - firmy - Junior Achievement 
 

1382.  KRUTIŠ, Dalibor 
Učeň: Bití je na denním pořádku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 94 (21.4.2007), s. 1.  
Znojmo - školství - střední školy - učiliště - šikana 
 

1383.  RADVAN 
"Jubilejce" přesně sedí označení "rodinná" / radvan. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 3 (15.1.2007).  
Znojmo - školství - základní školy - ZŠ Jubilejní park - vzdělání - rozhovory - Doležal, Vít 
 

1384.  STLBA 
Respektují osobnost a hranice schopností každého žáka / stlba. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 4 (22.1.2007), s. 11.  
Znojmo - školství - základní školy - ZŠ nám. Republiky 
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1385.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Školka na Holandské má první interaktivní tabuli v republice / Jitka Mitysková. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 5 
(29.1.2007), s. 11.  
Znojmo - školství - mateřské školy - MŠ Holandská - interaktivní - tabule 
 

1386.  XA 
Do prvních tříd asi 300 žáčků / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 2 (1.2.2007), s. 1. 
Znojmo - školství - základní školy - zápis - prvňáčci 
 

1387.  MOŠTĚK, Martin 
O vysokou školu je nebývalý zájem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 107 (9.5.2007), s. 3.  
Znojmo - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - studenti - 
přihlášky - obory 
 

1388.  TREK 
Ředitelé chtějí odložit maturity / trek. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 
8 (20.2.2007), s. 1, 3.  
Znojmo - školství - střední školy - maturity - odložení 
 

1389.  STLBA 
Sázejí na kvalitu a všestrannost / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 14 (2.4.2007), s. 6.  
Znojmo - školství - základní školy - ZŠ Pražská - činnost - projekty - Sokrates-Comenius 
 

1390.  DUŠKOVÁ, Markéta 
E-mail dnes díky počítačovým kurzům může posílat leckterý senior / Markéta Dušková. -- 
In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 16 (17.4.2007), s. 9.  
Znojmo - školství - kurzy - vzdělávání - senioři - Internetový klub Prokopa Diviše 
 

1391.  MOŠTĚK, Martin 
Školkám výrazně přibylo dětí : o čtyřicet předškoláků víc než loni přivedli rodiče k zápisům 
do mateřských škol ve městě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 116, s. 3 (19.5.2007).  
Znojmo - školství - mateřské školy - předškoláci - zápisy - nárůst - MŠ Pražská - 
kapacita - rozšíření 
 

1392.  BE 
Ke stopadesátinám školy  zahrály flétny a klarinety / be, chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 22, s. 8 (28.5.2007).  
Znojmo - školství - hudební školy - Hudební škola Znojmo - 150. výročí - historie 
 

1393.  MOŠTĚK, Martin 
SVŠE čeká na magisterské studium : jediná vysoká škola ve Znojmě začala zpracovávat 
projekt magisterského studia / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 147 (23.6.2007), s. 3. 

dtto: 

VSM. Ve Znojmě chtějí rozšířit nabídku studia na vysoké. Mladá fronta dnes. 23.6.2007, 
roč. 18, č. 146, s. 3, Jižní Morava. 
JM. Bude Znojmo městem magistrů?. Znojemský týden. 2.7.2007, roč. 7, č. 27, s. 5. - 
EISENBRUK, Jiří. Usilují o magisterské studium. Znojemsko. 26.6.2007, roč. 17, č. 26,   
s. 4. 
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Znojmo - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - magisterské 
studium - projekty - zpracování 
 

1394.  XA 
SVŠE sází na náročnost a kvalitu / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 13 (4.7.2007), 
s. 1 
Znojmo - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - obory 
 

1395.  JM 
Některé školky mají volná místa / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 25 (18.6.2007), s. 3.  
Znojmo - školství - mateřské školy - školky - volná místa 
 

1396.  KOVAŘÍK, Pavel 
Většina gymnazistů chce po studiích ze Znojma pryč / Pavel Kovařík. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 17, č. 26 (26.6.2007), s. 5. 
Znojmo - školství - volba - povolání - průzkumy 
 

1397.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Školy se v létě hemží řemeslníky / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 167 (20.7.2007), s. 3.  
Znojmo - školství - základní školy - rekonstrukce - opravy 
 

1398.  MM 
Studenti zamířili i o prázdninách do lavic / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 194 (21.8.2007), s. 3. 
Znojmo - školství - Střední pedagogická škola - prázdniny - aktivity - letní škola 
literárního překladu - studenti - Česká republika - Rakousko 
 

1399.  TREK 
Sešli se studenti dvou univerzit / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 35 (28.8.2007),     
s. 5. 
Znojmo - školství - Střední pedagogická škola - prázdniny - aktivity - letní škola 
literárního překladu - studenti - Česká republika - Rakousko 
 

1400.  MOŠTĚK, Martin 
Končí letní škola : čtyřiadvacet českých a rakouských studentů se zdokonalovalo v 
překládání / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
18, č. 203 (31.8.2007), s. 3. 
Znojmo - školství - česko-rakouské - projekty - letní škola literárního překladu - čeští - 
rakouští - studenti - dojmy 
 

1401.  MM 
Znojemská SVŠE má víc studentů / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 214 (13.9.2007), s. 3. 
Znojmo - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - studenti - zájemci 
- nárůst 
 

1402.  DAR 
SVŠE má už pět set studentů / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 18, č. 218 (18.9.2007), s. 3.  
Znojmo - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - studenti – nárůst 
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1403.  MAKY 
Vysoká škola má víc studentů / maky. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 38 (18.9.2007),    
s. 5 
Znojmo - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - studenti - nárůst 
 

1404.  SMOLA, Daniel 
Vysoká škola má nový obor / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 227 (29.9.2007), s. 1.  
Znojmo - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - studijní - obory - 
akreditace 
 

1405.  TREK 
Úspěch znojemské vysoké školy / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 40 (2.10.2007),    
s. 13. 
Znojmo - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - úspěchy 
 

1406.  KRUTIŠ, Dalibor 
Znojemská Liduška slaví sto padesát let : Základní umělecká škola ve Znojmě má 
významné výročí. Za dobu její existence prošly branami školy tisíce žáků / Dalibor Krutiš. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 235 (5.10.2007), s. 3. 
Znojmo - školství - Základní umělecká škola - 150. výročí 
 

1407.  HANZAL, Libor 
Sommelieři ze SOU a SOŠ Přímětická v Ostravě / Libor Hanzal. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 251 (27.10.2007), s. 8. 

dtto: 

JM. Skokany sommeliérské soutěže jsou studenti z Přímětické. Znojemský týden. 
29.10.2007, roč. 7, č. 44, s. 9. 
Znojmo - školství - střední školy - SOU a SOŠ Přímětická - sommeliéři - soutěže - Atom 
Sommelier Cup 2007 - úspěchy 
 

1408.  HANZAL, Libor 
Odborná stáž zástupců z SOU a SOŠ Přímětická ve Finsku / Libor Hanzal. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 253 (30.10.2007), s. 8.  
Znojmo - Finsko - školství - střední školy - SOU a SOŠ Přímětická - Kainuun Vocational 
College - programy - Leonardo da Vinci, 1452-1519 - stáže 
 

1409.  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Střední školy lákají budoucí žáky : učiliště na Dvořákově ulici otevřelo dveře všem, kteří 
přemýšlejí, kam po základní škole / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-Znojemský deník -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 262 (9.11.2007), s. 3.. 
Znojmo - školství - střední školy - učiliště - studium - nabídka - burzy - 20. ročník - SOU 
Dvořákova - Úřad práce 
 

1410.  SPA 
Akademie otevřela dveře / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 263 (10.11.2007), s. 3.  
Znojmo - školství - střední školy - Obchodní akademie - den otevřených dveří 
 

1411.  MM 
Rozloučí se vězeňským tangem / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 266 (14.11.2007), s. 3. 
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dtto: 

EISENBRUK, Jiří. Vězeňské tango. Znojemsko. 20.11.2007, roč. 17, č. 47, s. 12. 
Znojmo - školství - střední školy - Gymnázium a SPgŠ - maturanti - maturitní - plesy - 
organizace 
 

1412.  GROSSMANN, David 
Děti pijí nezdravé nápoje / David Grossmann. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 46 (16.11.2007), s. 1.  

dtto: 

TREK. Sladkým nápojům ve školách odzvoní. Znojemsko. 20.11.2007, roč. 17, č. 47, s. 1. 
Znojmo - školství - mateřské - základní - školy - životní styl - slazené - nápoje - 
odstranění - pítka - fontánky 
 

1413.  EIS 
Znojemská vysoká škola zvyšuje svoji prestiž / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 48 
(27.11.2007), s. 3. 
Znojmo - školství - vysoké školy - Soukromá VŠ ekonomická Znojmo - mezinárodní - 
vědecké - konference - pořádání 
 

1414.  TREK 
Ve Znojmě proti AIDS! / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 48 (27.11.2007), s. 5. 
Znojmo - školství - Gymnázium a SOŠ pedagogická - AIDS - Světový den boje proti AIDS 
- informační - kampaně 
 

1415.  SCHWARZOVÁ, Pavla 
Studenti SOU a SOŠ Přímětická na odborné stáži na Slovensku / Pavla Schwarzová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 282 (4.12.2007), s. 8. 
Znojmo - školství - střední školy - SOU a SOŠ Přímětická - studenti - odborné - stáže 
 

1416.  ČTVERÁČEK, Milan 
Obchodní akademie o marketingu / Milan Čtveráček, Petr Frömel. -- In:Rovnost-
Znojemský deník -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 288 (11.12.2007), s. 8. 
Znojmo - školství - Obchodní akademie - ekonomické - konference - Ekofórum - 2007 - 
5. ročník 
 
 
 

Zájmová činnost :  
 
 

1417.  KRUTIŠ, Dalibor 
Chmelířová: při ohňové akci zavřu oči / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
Roč. 18, č. 48 (26.2.2007), s. 3. ISSN 1802-0933 
Znojmo - zájmová činnost - Miss Znojemska - Chmelířová, Veronika - Miss České 
republiky - finalistky 
 

1418.  KRUTIŠ, Dalibor 
Drozd: Propadl jsem veteránům / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 70 (23.3.2007), s. 3.  
Znojmo - zájmová činnost - motorismus - veteráni - automobily - muzea - zřízení – plány 
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1419.  EISENBRUCK, Jiří  
Špejle se mu staly osudem / Jiří Eisenbruck. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 
č. 89 (13.4.2007), s. 9. 

dtto: 

EISENBRUCK, Jiří. Království špejlí Jaromíra Pevného. Znojemsko. 20.3.2007, roč. 17,   
č. 12, s. 1, 3. 
Znojmo - zájmová činnost - modelářství - špejle - osobnosti - modeláři - Pevný, Jaromír 
 

1420.  RUBEŠOVÁ, Darina 
O letní tábory je stále zájem : dětské tábory rodiny stále využívají. Je to jedna z možností, 
jak děti v létě příjemně zabavit / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 93, s. 1 (20.4.2007).  
Znojmo - zájmová činnost - dětské tábory - příměstské - tábory - pořádání -Dům dětí a 
mládeže Znojmo - Dům dětí a mládeže Šumná - Vodácký oddíl Neptun - Folklorní soubor 
Dyjavánek 
 

1421.  MEM 
Mládežnící ze Znojma opět bodovali / MEM. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -
- Roč. 2, č. 3 (19.1.2007), s. 7.  
Znojmo - zájmová činnost - filatelie - úspěchy - soutěže - Klub českých filatelistů 
 

1422.  SMO 
Suchý jede veteran rallye s Tatrou 75 / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 18, 
č. 107 (9.5.2007), s. 3. -- ISSN 1802-0933 

dtto: 

KRUTUŠ, Dalibor. Desítky veteránů zkrášlily sobotní Znojmo. Rovnost-Znojemský deník. 
14.5.2007, roč. 17, č. 111, s. 3. 
VOJTEK, Milan. Veteráni změnili památku v autosalón. Právo. 15.5.2007, roč. 17, č. 112, 
s. 11. 
Suchý pojede letošní veteran rallye s Tatrou 75. Znojemské noviny. 11.5.2007, roč. 5,     
č. 19, s. 2. 
eis. Automobiloví veteráni zaplnili Masarykovo náměstí. Znojemsko. 15.5.2007, roč. 17,   
č. 20, s. 4. 
Znojmo - zájmová činnost - motorismus - veteráni - automobily - Veteran ralley 
 

1423.  EIS 
Jitka Schneiderová: Žena, pro kterou jsou děti životním osudem / eis. -- In: Znojemsko 
Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 5 (2.2.2007), s. 2.  
Znojmo - zájmová činnost - Dům dětí a mládeže Znojmo - osobnosti - ředitelé - 
Schneiderová, Jitka 
 

1424.  MACOUN, Eman 
Esperantisté pracují ve Znojmě už víc jak půl století / Eman Macoun. -- In: Znojemsko 
Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 5 (2.2.2007), s. 7.  
Znojmo - zájmová činnost - jazyky - esperanto - esperantisté - Klub esperanto 
 

1425.  MAKY  
Ženy založily patchworkový klub / maky. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- 
Roč. 2, č. 8 (23.2.2007), s. 1.  
Znojmo - zájmová činnost - kroužky - šití - patchwork - Patchworkový klub 
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1426.  MM 
Gránice byly pár hodin Divokým západem / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 16 (20.4.2007), s. 6.  
Znojmo - zájmová činnost - Turistický oddíl mládeže - Čtverka - oddíly – hry 
 

1427.  CHODĚROVÁ, Monika 
Jaromír Pevný vyrábí ze špejlí světové poklady / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 120 (24.5.2007), s. 3.  
Znojmo - zájmová činnost - výtvarnictví - materiály - špejle - osobnosti - Pevný, Jaromír - 
kuriozity - výstavy – účast 
 

1428.  CHODĚROVÁ, Monika 
Pevný představí své poklady na setkání Svět rekordů / Monika Choděrová. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 21 (25.5.2007), s. 7.  
Znojmo - zájmová činnost - modelářství - špejle - osobnosti - modeláři - Pevný, Jaromír - 
modely - předvedení - mezinárodní - setkání - Svět rekordů 
 

1429.  VSM 
Sprejeři ve Znojmě mohou malovat beze strachu : znojemská mládež se bude mít kde 
vyřádit / vsm. -- In: Mladá fronta dnes -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 132 (7.6.2007), 
s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Bikeři budou mít kde řádit. Rovnost-Znojemský deník. Roč. 18, č. 131, 
(6.6.2007), s. 3. 
MOŠTĚK, Martin. Bikeři a skejťáci budou mít kde řádit. Znojemské noviny. 8.6.2007, roč. 
5, č. 23, s. 3. 
KAR. Sprejeři ve Znojmě dostali zeď. Mladá fronta dnes. 16.7.2007, roč. 18, č. 163, s. D1. 
Znojmo - zájmová činnost - mládež - vyžití - graffiti - in-line bruslení - skateboarding - 
streetball - prostory - bikeparky - streetové sportovní plochy - vybudování 
 

1430.  GROSSMANN, David 
Znojmu chybí kluby pro mladé : rodiče, kteří nestihli přihlásit děti do táborů, budou ve 
městě těžko hledat letní zábavu. Chybí tu otevřené kluby / David Grossmann. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 149, (27.6.2007), s. 1.. 
Znojmo - zájmová činnost - děti - mládež - prázdniny - aktivity - Dům dětí a mládeže 
Znojmo - otevřené kluby 
 

1431.  RŮŽIČKA, Jiří  
Plastikové potěšení v Domě dětí a mládeže / Jiří Růžička. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 
16 (8.6.2007), č. 11, s. 3. 
Znojmo - zájmová činnost - plastikové modelářství - soutěžní - výstavy - 2. ročník - Dům 
dětí a mládeže Znojmo 
 

1432.  GROSSMANN, David 
Sprejeři mohou stříkat legálně / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 163 (16.7.2007), s. 1.  
Znojmo - zájmová činnost - mládež - graffiti - legální - plochy 
 

1433.  BLAHA, Jan 
Zná největší světová centra módy: Petra Ježková / Jan Blaha. -- In: Znojemské listy. -- 
Roč. 16 (19.7.2007), č. 14, s. 3. 
Znojmo - zájmová činnost - modeling - osobnosti - modelky - Ježková, Petra 
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1434.  KRUTIŠ, Dalibor 
Radnice uvítá omezení heren / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- . ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 29 (20.7.2007), s. 1 
Znojmo - zájmová činnost - gamblerství - herny - výherní automaty - omezení 
 

1435.  SMOLA, Daniel 
Bikepark: zatím zastaveno / Daniel Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 30 (27.7.2007), s. 1.  
Znojmo - zájmová činnost - mládež - vyžití - prostory - bikeparky - Vídeňská ul. - dotace - 
vrácení 
 

1436.  JUR 
Bikepark bude, ale možná na jiném místě / jur. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 32 
(7.8.2007), s. 2. 
Znojmo - zájmová činnost - prostory - bikeparky - dotace - vybudování 
 

1437.  JM 
Pro bike park se nerozhodli místní ani radnice / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 34 (20.8.2007), s. 4.  
Znojmo - zájmová činnost - mládež - bikeparky - obyvatelé - nesouhlas 
 

1438.  POVOLNÝ, Jaroslav 
Veronika Chmelířová se ve světě neztrácí / Jaroslav Povolný. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 34 (20.8.2007), s. 9.  
Znojmo - zájmová činnost - modeling - osobnosti - modelky - Chmelířová,Veronika - 
rozhovory 
 

1439.  JM 
Žofie Vlčková: Otmar Chlup byl naším kamarádem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 39 (24.9.2007), s. 6.  
Znojmo - zájmová činnost - historie - osobnosti - Vlčková, Žofie - vzpomínky 
 

1440.  TREK 
Bikepark na Hořejší nebude / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 42 (16.10.2007), s. 13. 
Znojmo - zájmová činnost - mládež - bikeparky - vybudování - přerušení - Hořejší ul. 
 

1441.  GRD 
Účastnit se miss je moje hobby / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 260 (7.11.2007), s. 3. 
Znojmo - zájmová činnost - soutěže krásy - Miss - účast - Rolníková, Simona 
 

1442.  MRVA, Vlastimil 
Lada Dubanská ve finále Pretty Woman / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17,    
č. 45 (6.11.2007), s. 1. 
Znojmo - zájmová činnost - soutěže - Pretty Woman 2007 - účast - finále - Dubanská, 
Lada 
 

1443.  MOŠTĚK, Martin 
V domě dětí se schází malí archeologové / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 265 (13.11.2007), s. 3 
Znojmo - zájmová činnost - Dům dětí a mládeže Znojmo - zájmové - kroužky - 
archeologický kroužek 
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1444.  VÝHODOVÁ, Barbora 
Nevím jak vy, ale já se v tomto městě hodlám pořádně bavit! / Barbora Výhodová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 285 (7.12.2007), s. 8.. 
Znojmo - zájmová činnost - mládež - volný čas - aktivity - možnosti - projekty 
 

1445.  SMO 
Místo bikeparku bude cyklohřiště / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 291 (14.12.2007), s. 3.  
Znojmo - zájmová činnost - mládež - bikeparky - Hořejší ul. - výstavba - zrušení 
 
 
 

Sport :  
 
 

1446.  BÍLA, Jindřich 
Stolní tenisté Sokola Znojmo bojují o postup / Jindřich Bíla. -- In: Sokol. -- ISSN 0489-
6718 -- Roč. 64, č. 1 (1.2007), s. 11.  
Znojmo - sport - stolní tenis - TTC Sokol Znojmo - 3. liga - postup - ambice 
 

1447.  BURKERT, Marek 
Plavec Svoboda: Začal jsem žít pohodově / Marek Burkert. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
2119 -- Roč. 17, č. 33 (8.2.2007), s. 23.  
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - kondice - příprava - 
mistrovství světa 
 

1448.  GRIM, Fil ip 
Králem plavců je Svoboda / Filip Grim. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 17, č. 33 (8.2.2007), s. 24.  

dtto: 

stlba. Květoslav Svoboda je potřetí králem českých plavců. Znojemský týden. 12.2.2007, 
roč. 7, č. 7, s. 14. 
aluš. Kvěroslav Svoboda plavcem roku 2006. Znojemsko. 13.2.2007, roč. 17, č. 7, s. 12. 
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - ankety - Plavec roku - 
umístění 
 

1449.  FIL 
Svoboda se plaváním hlavně baví / fil. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 17, č. 34 (9.2.2007), s. 29.  
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - sportovci - Svoboda, Květoslav - forma - zlepšení - 
ambice - ankety - Plavec roku - ocenění 
 

1450.  VEČEŘA, Tomáš 
Orly čeká přímý souboj o play-off / Tomáš Večeřa. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 38 (14.2.2007), s. 7, Jižní Morava.  
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - extraliga - play off 
 

1451.  JIP 
Orli nájezdy umí! / jip. -- In: Sport. -- ISSN 1210-8383 -- Roč. 55, č. 39 (15.2.2007),       
s. 9, 1.  

dtto: 

VEČEŘA, Tomáš. Znojmo vedení neudrželo. Mladá fronta dnes. 15.2.2007, roč. 18, č. 39, 
s. 7, Jižní Morava. 
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HERMAN, Tomáš. Orli tratili v poslední minutě. Rovnost - Znojemský deník. 15.2.2007, 
roč. 17, č. 39, s. 29. 
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - extraliga - play off - zápasy - 
samostatné nájezdy - úspěchy - prohry 
 

1452.  KÉZR, Martin 
Play-off vybojovaly Kladno, Třinec a Znojmo : boj o místo ve vyřazovací části hokejové 
extraligy byl nesmírně dramatický do posledních chvil 52. kola / Martin Kézr. -- In: Právo. 
-- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 44, s. 20 (21.2.2007).  

dtto: 

VEČEŘA, Tomáš. Znojmo žije! Bylo to drama. Mladá fronta dnes. 21.2.2007, roč. 18,       
č. 44, s. 1, Jižní Morava. 
Orli poletí dál! Rovnost-Znojemský deník. 21.2.2007, roč. 17, č. 44, s. 26. 
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - extraliga - play off - postup 
 

1453.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Trvaj: Ve Švédsku bych žít nemohl / Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 43, s. 3 (20.2.2007).  
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - osobnosti - brankáři - Trvaj, Jiří - 
reprezentace - hostování 
 

1454.  HERMAN, Tomáš 
Loni by Orlům sezona už skončila : Pucherův odchod, spekulace o prodeji klubu, pokuty. 
Znojmo je i tak v play-off / Tomáš Herman. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 45 (22.2.2007), s. 27.  
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - sezona - zhodnocení - play off - postup 
 

1455.  ČTK 
Kouč Orlů povede národní tým / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 
18, č. 46 (23.2.2007), s. 1, Jižní Morava.  

dtto: 

čtk - ášh. Hořava povede dvacítku. Rovnost. 23.2.2007, roč. 17,č. 46, s. 35. 
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - reprezentace - osobnosti - trenéři - 
Hořava, Miloslav 
 

1456.  PUNČOCHÁŘ, Jiří  
Dopita a Trvaj = čtvrtfinále : předkolo play off: Znojmo proměnilo hned první mečbol a 
postoupilo přes Kladno do čtvrtfinále / Jiří Punčochář. -- In: Sport. -- ISSN 1210-8383 -- 
Roč. 55, č. 49, s. 8 (27.2.2007).  

dtto: 

KRUTIL, Robin. Znojmo potřetí vyhrálo o gól. Hokejové play-off. Mladá fronta dnes. 
27.2.2007, roč. 18, č. 49, s. 2, Sport. 
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - extraliga - čtvrtfinále - play off - postup 
 

1457.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Hurvajs po letech skládá funkci / Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 51 (1.3.2007), s. 3.  
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - Fan-cluby - prezidenti - Urbánek,Pavel 
- rozhovory - rezignace - důvody 
 

1458.  GRD 
Taj-či je k vidění v parku / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 57, s. 3 (8.3.2007).  
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Znojmo - sport - taj-či - přínos - účinky - cvičitelé - Valenta,Petr 
 

1459.  HORÁK, Miroslav 
Znojmo žije a zlobí! : play off: Pardubice naložily s druhým mečbolem zoufale, z jasné série 
je drama / Miroslav Horák. -- In: Sport. -- ISSN 1210-8383 -- Roč. 55, č. 61, s. 10 
(13.3.2007).  

dtto: 

BURKERT, Marek - VANĚK, Vladimír. Orli splnili slib, vrátili sérii zase do Znojma. Právo. 
13.3.2007, roč. 17, č. 61, s. 24. 
MAREŠ, Michael. Znojmo odvrátilo mečbol Pardubic. Hospodářské noviny. 13.3.2007, roč. 
51, č. 51, s. 14. 
VEČEŘA, Tomáš. Znojmo uspělo a vrátilo sérii domů. Mladá fronta dnes. 13.3.2007, 
roč.18, č. 61, s. 8, Jižní Morava. 
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - extraliga - play off - postup - 
rozhodující - zápasy 
 

1460.  PUNČOCHÁŘ, Jiří  
Povstání nekončí: srovnáno! : play off: Znojmo vyhrálo i třetí zápas v řadě a vynutilo si na 
Pardubicích sedmý zápas / Jiří Punčochář. -- In: Sport. -- ISSN 1210-8383 -- Roč. 55,   
č. 63, s. 10 (15.3.2007).  

dtto: 

ŽATKULIAK, Alois - MAREŠ, Michael. Vyrovnáno, rozhodne se až v pátek. Hospodářské 
noviny. 15.3.2007, roč. 51, č.53, s.14. 
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - extraliga - play off - zápasy - čtvrtfinále 
 

1461.  FOLK, Čestmír 
Plaváním jsem se začal bavit : znojemský Květoslav Svoboda odletěl do dějiště MS / 
Čestmír Folk. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 63, s. 11 (15.3.2007).  
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - rozhovory - 
mistrovství světa - účast 
 

1462.  ZNOJMO 
Znojmo se může zapsat do historie. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 
18, č. 64 (16.3.2007), s. 7, Jižní Morava.  
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - extraliga 
 

1463.  ANDRLE, Martin 
Hokej, nehoda a znovu hokej / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 64 (16.3.2007), s. 3. 
Znojmo - sport - hokej - sledge hokej - nehody - osobnosti - hokejisté - Matoušek, Jan 
 

1464.  LIDMILA 
Lidmila Nováková a Theodor Špaček nejlepšími gymnasty. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 1 (2.1.2007), s. 15.. 

dtto: 

KŘÍSTELOVÁ, Ivana. Nováková a Špaček nejlepšími gymnasty. Znojemsko Víkend. 
5.1.2007, roč. 2, č. 1, s. 8. 
Znojmo - sport - gymnastika - osobnosti - gymnasté - Nováková, Lidmila - Špaček, 
Theodor 
 

1465.  RADVAN 
Sokol Znojmo se představuje / radvan. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 1 (2.1.2007), s. 15.  
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Znojmo - sport - Sokol Znojmo 
 

1466.  STLBA 
Nádherná atmosféra  vánočního běhu / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 1 (2.1.2007), s. 16.  

dtto: 

CKK. Vánoční běh. Znojemsko Víkend. 5.1.2007, roč. 2, č. 1, s. 8. 
Znojmo - sport - běh - Vánoční běh 
 

1467.  HERMAN, Tomáš 
Hořava ve Znojmě skončil / Tomáš Herman. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 66 (19.3.2007), s. 28.  

dtto: 

VEČEŘA, Tomáš. Znojmu skončila sezona. A i trenér Hořava. Mladá fronta dnes. 
19.3.2007, roč. 18, č. 66, s. 6, Jižní Morava. 
STŘECHA, František. Hořava utekl z tiskovky a poté ve Znojmě skončil. Znojemský týden. 
19.3.2007, roč. 7, č. 12, s. 16. 
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - osobnosti - trenéři - Hořava, Miloslav - 
ukončení 
 

1468.  VSM 
Znojmo padlo, ale má naději / vsm, tov. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 65 (17.3.2007), s. 1, Jižní Morava.  
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - extraliga - play off - prohry 
 

1469.  FOLK, Čestmír 
Opory budou dál hrát za Znojmo / Čestmír Folk. -- In: Právo. -- ISSN 1211-219 -- Roč. 
18, č. 67, s. 11 (20.3.2007).  
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - trenéři - sestava - sponzoři - změny - 
jednání 
 

1470.  SÁRA, Robert 
Znojmo byla velká zkušenost : "I kdybych tam trénoval čtyři roky zadarmo, tak to Znojmu 
nesplatím," říká bývalý kouč Hořava / Robert Sára. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 68, s. 7, Jižní Morava (21.3.2007).  
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - osobnosti - trenéři - Hořava, Miloslav - 
odchod 
 

1471.  ALUŠ 
Plavci vzpomněli na Jožku Zimčíka / aluš. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- 
Roč. 2, č. 1 (5.1.2007), s. 8.  
Znojmo - sport - plavání - Memoriál Josefa Zimčíka 
 

1472.  ANDRLE, Martin 
I na malých kolech se závodí / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 72 (26.3.2007), s. 3.  
Znojmo - sport - motocyklismus - minibike 
 

1473.  AND 
Plavci startují už zítra / and. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 18, č. 71 
(24.3.2007), s. 3. -- ISSN 1802-0933 
Znojmo - Melbourne - sport - plavání - Mistrovství světa - osobnosti - plavci - Rubáček, 
Michal - Svoboda, Květoslav 
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1474.  PUNČOCHÁŘ, Jiří  
Znojmo se dohodlo se Sýkorou / Jiří Punčochář. -- In: Sport. -- ISSN 1210-8383 -- Roč. 
55, č. 73 (27.3.2007), s. 9.  
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - osobnosti - trenéři - Sýkora, Václav 
 

1475.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Svobodu v Austrálii šokovali kravaťáci / Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 83 (7.4.2007), s. 26.  
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - mistrovství světa – 
Austrálie 
 

1476.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Svoboda: Chci trénovat ještě víc než dosud : Květoslav Svoboda hledá příčinu neúspěchu 
na světovém šampionátu v Melbourne, kde se stala chyba, však doposud neví / Tereza 
Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 85 
(11.4.2007), s. 24.  
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavbci - Svoboda, Květoslav - mistrovství světa - 
neúspěch - rozhovory 
 

1477.  3 
3. Internationales Marathon-Radrennen Europa Znaim-Retz. -- In: Willkommen in Znaim 
und Umgebung. -- Roč. 14, č. 1 (2007), s. 7 . -- R-2817 
Znojmo - Retz - sport - cyklistika - mezinárodní - cyklistické - závody - 3. ročník - 
němčina 
 

1478.  KOREL, Dušan 
Svoboda zkusil pětku a málem zaplaval rekord / Dušan Korel. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 86, s. 7, Jižní Morava (12.4.2007).  
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - dálkové plavání - 
Mistrovství ČR - úspěch 
 

1479.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Znojemští plavci uspěli v dálkovém plavání : Svoboda s Melichárkem dokázali zvítězit. 
Trenér Kyněra stále nenašel příčinu neúspěchu v Austrálii /Tereza Jelínková. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 86 (12.4.2007), s. 28.  
Znojmo - sport - plavání - dálkové plavání - Mistrovství ČR - osobnosti - plavci - Svoboda, 
Květoslav - Melichárek, Tomáš - úspěchy 
 

1480.  LA 
Sedm medailí / la, and. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18,  
č. 82 (6.4.2007), s. 28.  
Znojmo - sport - plavání - plavci - junioři - plavecké - mítinky - Cena brněnského draka - 
úspěchy 
 

1481.  AND 
Korfbalisté pouze o třetí místo / and. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 18, č. 82 (6.4.2007), s. 28.  
Znojmo - sport - korfbal - Modří sloni - extraliga - semifinále - finále 
 

1482.  KRUTIŠ, Dalibor 
Rous a Filla osedlali supersporty / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 2 (12.1.2007), s. 8.  
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Znojmo - sport - motorismus - motocyklismus - Racing Team Znojmo - osobnosti - 
závodníci - motocyklisté - Filla, Michal - Rous, Radomil 
 

1483.  ANDRLE, Martin 
Plavci se už těší na akademické hry / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 93 (20.4.2007), s. 32.  
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - Havlík, Martin - 
mistrovství světa - Melbourne - dojmy 
 

1484.  ANDRLE, Martin 
Korfbalisté získali bronz : dospělí své utkání zvládli, ale dorost na mistrovský titul 
nedosáhl a skončil druhý / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 96 (24.4.2007), s. 27.  
Znojmo - sport - korfbal - dospělí - dorostenci - Mistrovství ČR - umístění - úspěchy - 
Europa Shield - Evropský pohár - kvalifikace 
 

1485.  PLAVEC 
Plavec Svoboda chce nyní závodit pro radost. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 
-- Roč. 18, č. 97 (24.4.2007), s. 7, Jižní Morava.  
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - plavecké - mítinky - 
účast 
 

1486.  ODEŠLA 
Odešla Soňa Langerová. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 7, č. 3 (15.1.2007).  
Znojmo - sport - Sokol - TJ Sokol – osobnosti - náčelníci - Langerová, Soňa - úmrtí 
 

1487.  ŠKOLA 
Škola Taekwon-Do I:T:F So-San Znojmo v roce 2006. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 3 (15.1.2007), s. 15.  
Znojmo - sport - Taekwon-Do I. T. F. So-San - přehled - činnost - 2006 
 

1488.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Plavci přivezli spoustu medailí / Tereza Jelínková, Jaroslav Šula. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 98 (26.4.2007), s. 28.  
Znojmo - sport - plavání - Český pohár - Velká cena Ostravy 
 

1489.  KRUTIŠ, Dalibor 
Policejní střelci suverénně porazili Evropu / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 17 (27.4.2007), s. 1.  
Znojmo - sport - střelba - Policie ČR - soutěže - Free Contest 2007 
 

1490.  LA 
Úspěšní plavci / la. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 17, 
(27.4.2007), s. 8.  
Znojmo - sport - plavání - Velká cena Ostravy - Český pohár 
 

1491.  AND 
Jakub Homolka mistrem republiky / and. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 99 (27.4.2007), s. 32.  

dtto: 

LID. Čtyři medaile z mistrovství republiky pro Jakuba Homolku. Znojemsko. 21.8.2007, 
roč. 17, č. 34, s. 16. 
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Znojmo - sport - kanoistika - osobnosti - kanoisté - Homolka, Jakub 
 

1492.  LA 
Plavci stáli  na stupních vítězů / la. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 102 (2.5.2007), s. 24.  
Znojmo - sport - plavání - mezinárodní - soutěže - Austria meeting - osobnosti - plavci - 
Rubáček, Michal - Svoboda, Květoslav - Melichárek, Tomáš - umístění 
 

1493.  ANDERLE, Martin 
Friedrich: Se svým výkonem jsem spokojen / Martin Anderle. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 102 (2.5.2007), s. 24.  
Znojmo - sport - florbal - osobnosti - hráči - Friedrich, Milan - rozhovory 
 

1494.  STLBA 
Hokejová hala slaví třicátiny / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 4 (22.1.2007), s. 14.  
Znojmo - sport - hokej - haly - stadiony - Hostan aréna - výročí 
 

1495.  ANDRLE, Martin 
Open Znojmo 2007 / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 18, č. 104 (4.5.2007), s. 32.  
Znojmo - sport - šachy - Open Znojmo 2007 - Mezinárodní šachový festival 
 

1496.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Tenisová hala v Leskách pod sněhem propadla / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- 
ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 5 (30.1.2007).  
Znojmo - sport - tenis - tenisové - haly - zničení 
 

1497.  STLBA 
Cyklistické česko-rakouské "bailando" / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 19 (7.5.2007), s. 16.  
Znojmo - sport - cyklistika - maratóny - Mezinárodní silniční cyklistický maratón 
EVROPA - 3. ročník 
 

1498.  KRUTIŠ, Dalibor 
Žáci do závěrečných bojů nejdou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 107 (9.5.2007), s. 28.  
Znojmo - sport - florbal - kvalifikační - turnaje - prohry 
 

1499.  ANDRLE, Martin 
Šachový turnaj Open Znojmo ovládly rumunské šachistky / Martin Andrle. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 107 (9.5.2007), s. 28.  

dtto: 

Loucký klášter patřil o víkendu šachistům. Znojemský týden. 7.5.2007, roč. 7, č. 19,       
s. 16. 
Znojmo - sport - šachy - Open Znojmo 2007 - Czech tour 2007/2008 - turnaje 
 

1500.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Znojemský klub gymnastiky získal sedm medailí / Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 107 (9.5.2007), s. 28.  

dtto: 

stlba. Znojmo žilo gymnastikou. Znojemský týden. 30.4.2007, roč. 7, č. 18, s. 16. 
Znojmo - sport - gymnastika - Znojemská kladinka - Klub sportovní gymnastiky 
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1501.  AP 
SK aerobic professional Znojmo a Aerobic Professional Sokol Dobšice na prahu sezony / 
ap. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 6 (6.2.2007), s. 12.  
Znojmo - sport - aerobik - SK Aerobic Professional - Aerobic Professional Sokol Dobšice 
 

1502.  MORAVEC, Josef 
Fotbal je největší organizací ČSTV / Josef Moravec. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -
- Roč. 17, č. 7 (13.2.2007), s. 11.  
Znojmo - sport - fotbal - Okresní fotbalový svaz Znojmo 
 

1503.  PLAVCI 
Plavci přivezli z Pardubic jedenáct medailí, český rekord a limit pro účastna mistrovství 
světa!. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 8 (20.2.2007), s. 12.  

dtto: 

ANDRLE, Martin. Plavci přivezli sedm titulů. Znojemské noviny. 23.2.2007, roč. 5, č. 8,   
s. 8. 
Znojmo - sport - plavání - Mistrovství ČR - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - 
Rubáček, Michal - Čermák, Ondřej - Havlík, Martin 
 

1504.  STLBA 
Svoboda nejlepším sportovcem okresu / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 10 (5.3.2007), s. 15.  

dtto: 

JELÍNKOVÁ, Tereza. Svoboda získal devátý titul. Znojemské noviny. 9.3.2007, roč. 5,     
č. 10, s. 8. 
Znojmo - sport - osobnosti - sportovci - ankety - Nejlepší sportovec roku - vyhlášení 
 

1505.  LID 
Nejlepší sportovec Znojemska 2006: 1. Svoboda, 2. Rubáček, 3. Trvaj / LiD. -- In: 
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 10 (6.3.2007), s. 10.  

dtto: 

JELÍNKOVÁ, Tereza. Svoboda získal devátý titul. Znojemské noviny. 9.3.2007, roč. 5,     
č. 10, s. 8. 
Znojmo - sport - Nejlepší sportovec Znojemska - osobnosti - sportovci - Trvaj, Jiří - 
Rubáček, Michal - Svoboda, Květoslav - ankety 
 

1506.  STLBA 
Kateřina Protivínská je mistryní ČR v aerobiku / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 13 (26.3.2007), s. 16.  

dtto: 

ap. Kateřina Protivínská mistryní republiky, další dvě zlata pro znojemská děvčata ve 
stepech a stříbro k tomu. Znojemsko. 27.3.2007, roč. 17, č. 13, s. 11. 
LiD. Kateřina Protivínská hvězdou první velikosti. Znojemsko. 3.4.2007, roč. 17, č. 1,      
s. 12. 
Znojmo - sport - aerobik - Mistrovství ČR - osobnosti - sportovci - Protivínská, Kateřina 
 

1507.  XA 
9. ročník Běhu Terryho Foxe / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 9 (11.5.2007), s. 3. 
Znojmo - sport - běh - Běh Terryho Foxe - 9. ročník - humanitární - akce 
 

1508.  MM 
Vodáci uspořádali první triatlon / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 117, s. 3 (21.5.2007).  
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Znojmo - sport - vodáci - triatlon - 0. ročník 
 

1509.  ANDERLE, Martin  
Trápení Znojma stále pokračuje / Martin Anderle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 118 (22.5.2007), s. 24.  
Znojmo - sport - kopaná - fotbal - 1. SC Znojmo - moravskoslezská fotbalová liga - MSFL 
– zápasy 
 

1510.  SMO 
Suchý pojede letošní veteran rallye s Tatrou 75 / smo. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 19 (11.5.2007), s. 2.  
Znojmo - sport - automobilismus - veteráni - Veteran ralley - 7. ročník - osobnosti - 
pořadatelé - Suchý, Libor 
 

1511.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Plavec Svoboda opět sbíral medaile : na kraulařské dvoustovce zaplaval znojemský 
reprezentant čas, který byl vyhlášen nejhodnotnějším výkonem Velké ceny Chomutov / 
Tereza Jelínková, Jaroslav Šula. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 120 (24.5.2007), s. 28.  
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - Český pohár - 
úspěchy - dálkové plavání - Světový pohár - účast 
 

1512.  CKK 
Mezinárodní silniční cyklistický maraton Evropa / CKK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-
169X -- Roč. 17, č. 20, s. 13 (15.5.2007).  
Znojmo - sport - cyklistika - mezinárodní - silniční - závody - Mezinárodní silniční 
cyklistický maraton Evropa - 3. ročník - pořadatelé - Cykloklub Kučera - průběh 
 

1513.  JI 
Mezinárodní šachový festival Open Znojmo / ji. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- 
Roč. 17, č. 20, s. 13 (15.5.2007).  
Znojmo - sport - šachy - Znojemská královna - 21. ročník - výsledky 
 

1514.  SC STROKE ZNOJMO 
Squashová sezona / SC Stroke Znojmo. -- In: Znojemsko-- ISSN 1212-169X -- Roč. 17,    
č. 20 (15.5.2007), s. 15. 
Znojmo - sport - squash - sezona - zhodnocení 
 

1515.  STLBA 
Karolinka Kap(ut) / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 7, č. 21 (21.5.2007), s. 14.  
Znojmo - sport - atletika - běh do vrchu - Karolinka Kap(ut) - ZŠ Václavské nám. - 
výsledky 
 

1516.  STLBA 
Běžecký svátek v Husových sadech / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 21 (21.5.2007), s. 16, 14.  
Znojmo - sport - atletika - Běh Terryho Foxe - 9. ročník - Husovy sady - účast - 
organizace 
 

1517.  STLBA 
Okresní finále McDomald's Cupu / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 21 (21.5.2007), s. 16.  
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Znojmo - sport - fotbal - turnaje - žáci - McDolald's Cup - 10. ročník 
 

1518.  STLBA 
I sám Neptun by se radoval z vodáckého triatlonu / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 21 (21.5.2007), s. 16.  
Znojmo - sport - vodáctví - triathlon - organizace - výsledky - Vodácký oddíl Neptun 
 

1519.  ANDRLE, Martin 
Beachvolejbal ovládli favorité : dva turnaje mixů odstartovaly beachvolejbalovou sezonu, 
vítězily favorizované smíšené páry / Martin Andrle. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 21 (25.5.2007), s. 8.  
Znojmo - sport - beachvojebal - sezona - zahájení - turnaje 
 

1520.  STLBA 
Králem nejen znojemských mototuristů je Beránek / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 22 (28.5.2007), s. 12.  
Znojmo - sport - mototurismus - osobnosti - mototuristé - Beránek, Jaroslav - 
Automotoklub Znojmo - motosrazy 
 

1521.  ALUŠ 
Stolní tenisté bilancovali / aluš. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 21 
(22.5.2007), s. 13.  
Znojmo - sport - stolní tenis - sezona - 2006/2007 - vyhodnocení 
 

1522.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Znojemští plavci zazářili : svěřenci trenéra Jiřího Kyněry Svoboda s Rubáčkem potvrdili 
před nadcházející sezonou skvělou formu, na Velké ceně Bratislavy posbírali další medaile 
/ Tereza Jelínková, Jaroslav Šula. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 126 (31.5.2007), s. 27.  
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - Rubáček, Michal - 
úspěchy - Velká cena Bratislavy 
 

1523.  VSM 
Bazén je pro lidi, slyšel Svoboda / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 127, s. 1, Jižní Morava (1.6.2007).  
Znojmo - sport - plavání - plavci - tréninky - problémy - kryté bazény -plovárny - 
nedostatky - kapacita 
 

1524.  SMOLA, Vojtěch 
Kdo a proč ničí úspěšné znojemské taekwondo? / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. 
-- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 127 (1.6.2007), s. 2, Jižní Morava.  
Znojmo - sport - bojová umění - taekwondo - oddíly - trestní oznámení - vyšetřování 
 

1525.  RKR 
Orli odlétli na Šumavu, chybí jim však řada marodů / rkr, spo. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 130, s. 8, Jižní Morava (5.6.2007).  

dtto: 

JELÍNKOVÁ, Tereza. Znojemští orli odjeli trénovat na Šumavu. Rovnost - Znojemský 
deník. Roč. 18, č. 132, (7.6.2007), s. 29. 
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - předsezonní - příprava 
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1526.  LA 
Plavci startovali v Praze / la, taj. -- In: Rovnost-Znojemský deník -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 132 (7.6.2007), s. 29. 
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - Rubáček, Michal - Svoboda, Květoslav - Český 
pohár - umístění - úspěchy 
 

1527.  ANDRLE, Martin 
Dorost 1. SC dostal čtyři branky / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 133 (8.6.2007), s. 29.  
Znojmo - sport - fotbal - kopaná - 1. SC Znojmo - dorost - 2. liga - sestup 
 

1528.  EKE 
Svoboda to zkusí mezi dálkaři / eke. -- In: Rovnost-Znojemský deník -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 18, č. 133 (8.6.2007), s. 30.  
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - dálkové plavání - 
Světový pohár 
 

1529.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Plavec Svoboda startoval v Seville : Květoslav Svoboda si o víkendu poprvé vyzkoušel 
závod na otevřené vodě. Šlo mu hlavně o zkušenost, trať na deset kilometrů ho nadchla / 
Tereza Jelínková, Jaroslav Šula. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 138 (14.6.2007), s. 29 
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - dálkové plavání - 
Světový pohár - výkony 
 

1530.  TAJ 
Gymnasté se stali mistry ČR / taj. -- In: Rovnost-Znojemský deník -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 138 (14.6.2007), s. 29.  

dtto: 

JELÍNKOVÁ, Tereza. Znojemští gymnasté získali titul. Znojemské noviny. 15.6.2007, roč. 
5, č. 24, s. 8. 
Znojmo - sport - gymnastika - Klub sportovní gymnastiky - mladší žáci - Mistrovství ČR - 
prvenství - úspěchy 
 

1531.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
V extralize druhé housle hrát nebudeme : trenér znojemských hokejových juniorů Milan 
Kästner připravuje svůj tým na novou, letos konečně extraligovou sezonu / Tereza 
Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 140 
(16.6.2007), s. 25  
Znojmo - sport - hokej - junioři - osobnosti - trenéři - Kastner, Milan - rozhovory 
 

1532.  ANDRLE, Martin 
Streetballový pohár finišoval ve Znojmě / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 140(16.6.2007), s. 25. 
Znojmo - sport - streetball - turnaje - Jihomoravský pohár mládeže - 2. ročník - finále 
 

1533.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Znojmo prvně pořádalo Mistrovství Moravy / Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 147 (23.6.2007), s. 24. 
Znojmo - sport - bojová umění - taekwondo - Taekwon-Do I. T. F. So-San - mistrovství 
Moravy - uspořádání 
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1534.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Na plavce čekala v Kyjevě špičková konkurence : znojemští plavci Michal Rubáček a 
Květoslav Svoboda startovali v Kyjevě na mezinárodních závodech / Tereza Jelínková, 
Jaroslav Šula. -- In: Rovnost-Znojemský deník-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 150 
(28.6.2007), s. 29.  
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - Svoboda, Květoslav - 
mezinárodní - závody – úspěchy 
 

1535.  ANDRLE, Martin 
Chci jednou s 1. SC zvednout pohár pro vítěze : trenér znojemských fotbalistů Michal 
Sobota není spokojen s konečným umístěním v tabulce / Martin Andrle, Tereza Jelínková. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 149 (27.6.2007), s. 25. 
Znojmo - sport - fotbal - I. SC Znojmo - osobnosti - trenéři - Sobota, Michal - rozhovory - 
sezona – zhodnocení 
 

1536.  ANDRLE, Martin 
1. SC zahájilo přípravu : fotbalisté Znojma se v pátek sešli na prvním společném tréninku / 
Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 157 
(9.7.2007), s. 25.  

dtto: 

JELÍNKOVÁ, Tereza. 1. SC má za sebou první přípravné zápasy. Rovnost-Znojemský 
deník. 11.7.2007, roč. 18. č. 159, s. 21. 
Znojmo - sport - fotbal - 1. SC Znojmo - sezona - zahájení - tréninky 
 

1537.  ANDRLE, Martin 
Minibiker Petr Čech dojel šestý : na brněnském Masarykově okruhu znojemský 
minibikerový jezdec místo tréninků ladil motorku a v kvalifikaci si pak vyjel osobní rekordy 
/ Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 153 
(2.7.2007), s. 25.  
Znojmo - sport - motorismus - minibakery - osobnosti - jezdci - Čech, Petr, 1982- - 
Masarykův okruh - kvalifikace - rekordy 
 

1538.  AND 
Vyboxoval zlato / and. -- In: Rovnost-Znojemský deník -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18,     
č. 153 (2.7.2007), s. 25. 
Znojmo - sport - box - mezinárodní - turnaje - osobnosti - boxeři - Musil, Dominik - 
vítězství 
 

1539.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Tenisté reprezentují Znojmo na výbornou : znojemští tenisté Zimek s Najnarovou přivezli     
z olympiády zlaté medaile / Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 155 (4.7.2007), s. 29. 
Znojmo - sport - tenis - osobnosti - tenisté - Zimek, Štěpán - Najnarová, Dominika - Letní 
olympiáda dětí a mládeže - 3. ročník - účast - úspěchy 
 

1540.  VALA, Čestmír 
Vinařská 50 Author Znovín cup 2007 / Čestmír Vala. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-
169X -- Roč. 17, č. 27 (3.7.2007), s. 15.  
Znojmo - sport - cyklistika - závody - Znovín Cup 2007 - Vinařská 50 Znovín Cup 
 

1541.  DAR 
Mramotický bazén je zkolaudován / dar. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 24 (15.6.2007), s. 2.  
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obce - Znojmo-Mramotice - sport - plavání - bazény - kolaudace - Mramotické koupaliště 
 

1542.  BE 
Znojemské letiště zase ožilo / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 24 (11.6.2007), s. 9.  
Znojmo - sport - letectví - letiště - den otevřených dveří 
 

1543.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Plavci přivezli z Prahy jedenáct medailí / Tereza Jelínková, Jaroslav Šula. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 164 (17.7.2007), s. 25.  
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - Svoboda, Květoslav - 
Čermák, Ondřej - Havlík, Martin - Mistrovství ČR - úspěchy 
 

1544.  HERMAN, Tomáš 
S hokejem skončím, až budu vidět, že na to nemám / Tomáš Herman. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 172 (26.7.2007), s. 28.  
Znojmo - sport - hokej - HC JME Znojemští orli - extraliga - osobnosti - hokejisté - 
Dopita, Jiří - rozhovory 
 

1545.  TAJ 
Milan Kastner ve Znojmě končí / taj. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 18, č. 174 (28.7.2007), s. 21. 
Znojmo - sport - hokej - junioři - osobnosti - trenéři - Kastner, Milan - odstoupení 
 

1546.  LID 
Tomáš Cihlář - fotbalista s přívlastkem - stříbrný medailista z mistrovství světa do 20 let! / 
LiD. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 31 (31.7.2007), s. 14. 
Znojmo - sport - fotbal - Mistrovství světa ve fotbale do 20 let - osobnosti - fotbalisté - 
Cihlář, Tomáš - rozhovory 
 

1547.  ANDRLE, Martin 
Město: plavci zneužili dotace / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 - Roč. 18, č. 177 (1.8.2007), s. 21. 
Znojmo - sport - plavání - plavci - dotace - zneužití 
 

1548.  ANDRLE, Martin 
Pořád doufám, že začnu znovu trénovat : korfbalový reprezentant Martin Žák, rodák ze 
Znojma, má za sebou kromě obrovských úspěchů i děsivou lékařskou diagnózu / Martin 
Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 179, 
(3.8.2007) s. 25.  
Znojmo - sport - korfbal - osobnosti - korfbalisté - Žák, Martin - rozhovory 
 

1549.  EISENBRUK, Jiří  
Znojemští plavci nedodrželi podmínky použití dotace / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 17, č. 32 (7.8.2007), s. 1. 
Znojmo - sport - plavání - plavci - dotace - zneužití 
 

1550.  ANDRLE, Martin 
Doufám, že se 1. SC s Baníkem dohodne / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 186 (11.8.2007), s. 25.  
Znojmo - sport - fotbal - osobnosti - fotbalisté - Helebrant, Oldřich - rozhovory 
 
 



Znojemsko v tisku 2007 

 

 

201 

 

1551.  LID 
Historický úspěch Jakuba Homolky - třikrát finále a jednou čtvrté místo na MS! / LiD. -- 
In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 33 (14.8.2007), s. 16. 
Znojmo - sport - kanoistika - osobnosti - kanoisté - Homolka, Jakub - MS 2007 
 

1552.  DAR 
Plachty jsou můj život / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
18, č. 205 (3.9.2007), s. 3. 
Znojmo - sport - jachting - osobnosti - jachtaři - Štěrba, Igor 
 

1553.  AND 
Nová sezona je za dveřmi / and. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 204 (1.9.2007), s. 21. 
Znojmo - sport - stolní tenis - TTC Znojmo - sezona - příprava 
 

1554.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Vedení města nás ve sportovním snažení podporuje : trenér znojemských a reprezentačních 
plavců Jiří Kyněra připravuje své svěřence na vrchol sezony, kterým bude Letní XXIX. 
olympiáda v Pekingu / Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 224 (25.9.2007), s. 24. 
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - trenéři - Kyněra, Jiří - rozhovory 
 

1555.  LID 
Janeček mistrem světa / LiD. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 38 (18.9.2007), s. 1, 15. 
Znojmo - sport - kanoistika - Mistrovství světa - veteráni - osobnosti - kanoisté - mistři 
světa - Janeček, Milan - rozhovory 
 

1556.  ŠULA, Jaroslav 
Rubáček zářil na závodech v Plzni : plavec Rubáček získal stříbrnou a čtyři zlaté medaile / 
Jaroslav Šula, Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 242 (17.10.2007), s. 24. 
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - úspěchy 
 

1557.  ANDRLE, Martin 
Korfbalový tým přivezl z Brna čtyři body / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 244 (19.10.2007), s. 28. 
Znojmo - sport - korfbal - extraliga - vedení 
 

1558.  ŠULA, Jaroslav 
Znojemští plavci dovezli čtrnáct medailí / Jaroslav Šula, Martin Andrle. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 247 (23.10.2007), s. 28. 

dtto: 

JŠ. Medailová žeň znojemských plavců : Květoslav Svoboda zaplaval nejlepší výkon 
mýtinku. Znojemský týden. 22.10.2007, roč. 7, č. 43, s. 14. 
AND. Znojemští plavci sbírali další cenné kovy. Znojemské noviny. 26.10.2007, roč. 5,     
č. 43, s. 8. 
Znojmo - sport - plavání - plavci - úspěchy - mezinárodní - mítinky 
 

1559.  ANDRLE, Martin 
Airsoft: Hra na vojáky pro malé i velké : Je možné, že jednou půjdete po Kraví hoře a 
ocitnete se uprostřed pravého boje, respektive tréninku. I tak může vypadat airsoft. / 
Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 256 
(2.11.2007), s. 24.  
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Znojmo - sport - bojové sporty - airsoft - hry 
 

1560.  KRUTIL, Robin 
Už nechci brambory : znojemský plavec Květoslav Svoboda nabral tři kila, piluje prsa         
a vyhlíží Peking / Robin Krutil. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18,    
č. 265 (13.11.2007), s. 7, Jižní Morava. 

dtto: 

PAM. Obrátky mi ještě moc nejdou. Rovnost-Znojemský deník. 13.11.2007, roč. 18,         
č. 265, s. 25. 
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - trénink - kondice 
 

1561.  SVOBODA, Tomáš 
Plavci míří do Znojma / Tomáš Svoboda. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 265 (13.11.2007), s. 25. 

dtto: 

JŠ. Plavecká elita míří do Znojma. Znojemský týden. 12.11.2007, roč. 7, č. 46, s. 14. 
Znojmo - sport - plavání - Velká cena Znojma - 40. ročník 
 

1562.  JMČ 
Ad: Znojemský velodrom / jmč. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 46 (13.11.2007), s. 16. 
Znojmo - sport - cyklistika - cyklistické - dráhy - historie 
 

1563.  ČFO 
Velká cena Znojma plavců o víkendu jubilejní / čfo. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 
17, č. 267 (15.11.2007), s. 14.  
Znojmo - sport - plavání - Velká cena - mítinky - 40. ročník 
 

1564.  ANDRLE, Martin 
Zítra odstartuje čtyřicátá Velká cena / Martin Andrle, Jaroslav Šula. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 268 (16.11.2007), s. 32.  
Znojmo - sport - plavání - Velká cena - mítinky - 40. ročník 
 

1565.  SPA 
Medailové žně pro znojemský aerobic / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 268 (16.11.2007), s. 32. 
Znojmo - sport - aerobic - SK Aerobic Profesional - závody - Rakousko - úspěchy 
 

1566.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Na Velké ceně zaplavali limit čtyři plavci / Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 269 (19.11.2007), s. 23.  

dtto: 

ALUŠ. Jubilejní čtyřicátá plavecká Velká cena ve znamení rekordů. Znojemsko. 
20.11.2007, roč. 17, č. 47, s. 16. 
JELÍNKOVÁ, Tereza. Velká cena viděla čtyři splněné limity. Znojemské noviny. 
23.11.2007, roč. 5, č. 47, s. 8. 
Znojmo - sport - plavání - Velká cena města Znojma - mítinky - Rubáček, Michal - 
Svoboda, Květoslav 
 

1567.  JŠ 
Velká cena plavců byla úspěšná / jš. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 47 (19.11.2007), s. 16.  
Znojmo - sport - plavání - Velká cena města Znojma - plavci - Svoboda,Květoslav - 
Rubáček, Michal 
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1568.  ANDRLE, Martin 
Protivínská míří do Maďarska : na Mistrovství Evropy v Maďarsku se chce znojemská 
závodnice v aerobicu dostat do první dvacítky / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 270 (20.11.2007), s. 28. 
Znojmo - sport - aerobic - osobnosti - sportovci - Protivínská, Kateřina - Mistrovství 
Evropy - ambice 
 

1569.  SVOBODA, Tomáš 
Plavci splnili čtyři časy na Evropu / Tomáš Svoboda. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 270 (20.11.2007), s. 29. 
Znojmo - sport - plavání - Mistrovství Evropy - kvalifikace - osobnosti - plavci - Svoboda, 
Květoslav 
 

1570.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Limit splnil už i Michal Rubáček : znojemští plavci měli o víkendu poslední šanci zaplavat 
na Velké ceně Brna limit pro mistrovství Evropy / Tereza Jelínková, Jaroslav Šula. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 278 (29.11.2007), s. 24.  

dtto: 

JELÍNKOVÁ, Tereza, ŠULA, Jaroslav. Michal Rubáček splnil limit pro mistrovství. 
Znojemské noviny. 30.11.2007, roč. 5, č. 48, s. 8. 
Znojmo - Brno - sport - plavání - Velká cena Brna - mistrovství Evropy - kvalifikace - 
osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - Rubáček, Michal 
 

1571.  GRD 
Ve městě vyroste sezonní kluziště / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 279 (30.11.2007), s. 3.  

dtto: 

TREK. Bruslení zdarma. Znojemsko. 4.11.2007, roč. 17, č. 49, s. 12. 
ŠIP. Znojmo bude mít venkovní kluziště. Znojemské listy. 6.12.2007, roč. 16, č. 23, s. 1. 
Znojmo - sport - bruslení - venkovní - sezonní - kluziště - výstavba 
 

1572.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Protivínská je šampionkou Poháru federací : znojemská reprezentantka v aerobicu Kateřina 
Protivínská zvítězila ve čtvrtém kole Poháru federací / Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 281 (3.12.2007), s. 22.  

dtto: 

AP. Kateřina Protivínská vítězí v Poháru federací. Znojemsko. 4.12.2007, roč. 17, č. 49,   
s. 14. 
Znojmo - sport - aerobic - Pohár federací - 2. ročník - osobnosti - sportovci - Protivínská, 
Kateřina 
 

1573.  PF 
Finále poháru federací jako letošní víno! : a nejen proto, že v ženském singlu zvítězila 
Kateřina Protivínská / PF, stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 49 (3.12.2007), s. 16.  
Znojmo - sport - aerobik - Pohár federací - osobnosti - sportovci - Protivínská, Kateřina 
 

1574.  MEITNER, Zdeněk 
Protivínská žije aerobikem. Mnoho hodin denně / Zdeněk Meitner. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 282 (4.12.2007), s. 8, Jižní Morava 
Znojmo - sport - aerobic - osobnosti - sportovci - Protivínská, Kateřina - trénink - ambice 
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1575.  ANDRLE, Martin 
Týmová práce je přeci na fotbale to nejkrásnější : dorostenecký tým 1. SC Znojmo si jde 
jasně za svým cílem, kterým je postup do druhé ligy / Martin Andrle. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 282 (4.12.2007), s. 24. 
Znojmo - sport - fotbal - dorostenci - 1. SC Znojmo - 2. liga – postup 
 

1576.  PEŠTA, Jaroslav 
Plavci Svobodovi se vrací forma / Jaroslav Pešta. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 
0862-9587. -- Roč. 51, č. 238 (7.12.2007), s. 13. 
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - olympijské limity - 
splnění - mistrovství Evropy - ambice 
 

1577.  ANDRLE, Martin 
Chci si zahrát v jednom týmu se svým synem : Šestatřicetiletý fotbalový trenér Libor 
Palička dodnes hraje v Rakousku. Závěr kariéry by rád strávil v béčku 1. SC Znojma / 
Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 285 
(7.12.2007), s. 28. 
Znojmo - sport - fotbal - 1. SC Znojmo - B-tým - osobnosti - trenéři - Palička, Libor - 
rozhovory 
 

1578.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Na mistrovství světa jsem se rval až do konce : znojemský kanoista Milan Janeček si v září 
sáhl až na dno svých sil, ale mistrovství světa nakonec vyhrál / Tereza Jelínková. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 289 (13.12.2007), s. 24. 
Znojmo - sport - kanoistika - osobnosti - kanoisté - Janeček, Milan - rozhovory 
 

1579.  SVOBODA, Tomáš 
Čest plavání hájí osm statečných : startuje mistrovství Evropy v krátkém bazénu. Největší 
naději z našich má Květoslav Svoboda / Tomáš Svoboda. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 289 (13.12.2007), s. 25. 

dtto: 

GRIM, Filip. S kravinkami a úsměvem na Peking. Rovnost-Znojemský deník. 13.12.2007, 
roč. 18, č. 290, s. 25. 
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav - mistrovství Evropy - 
ambice 
 

1580.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Druhý Pohár federací ovládla Protivínská : česká reprezentantka a znojemská rodačka 
Protivínská vyhrála poslední kolo Poháru federací v aerobicu /Tereza Jelínková. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 49 (7.12.2007), s. 8.  
Znojmo - sport - aerobic - Pohár federací - osobnosti - sportovci - Protivínská, Kateřina 
 

1581.  ANDRLE, Martin 
Táta se mnou slitování moc nemá / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 292 (15.12.2007), s. 28. 
Znojmo - sport - aerobic - osobnosti - sportovkyně - Protivínská, Kateřina - rozhovory 
 

1582.  GRD 
V parku vyroste nové kluziště / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. 
– Roč. 18, č. 294 (18.12.2009), s. 3. 

dtto: 

SMOLA, Vojtěch. Znojmo má venkovní kluziště. Mladá fronta dnes. 20.12.2007, roč. 18,  
č. 296, s. 2, Jižní Morava. 
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Znojmo - sport - bruslení - kluziště - sportovní areály - Horní park - vybudování - 
otevření 
 

1583.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Rubáček překonal český rekord : na ME v Debrecénu vytvořil znojemský plavec Michal 
Rubáček český rekord na trati sto metrů motýlek / Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 296 (20.12.2007), s. 24. 

dtto: 

ALUŠ. Znojemští plavci na Evropě, Rubáček s rekordy. Znojemsko. 18.12.2007, roč. 17,  
č. 51/52, s. 16. 
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - mistrovství Evropy - 
rekordy 
 

1584.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Hostan Cup ovládl tým Žihadel : dvanáctý ročník turnaje Hostan Cup v malé fotbale 
vyhráli hokejisté Moravských Budějovic / Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 299 (27.12.2007), s. 23. 
Znojmo - sport - malý fotbal - Hostan Cup - 12. ročník 
 

1585.  ŠULA, Jaroslav 
Rubáček je nejlepší plavec Znojma : titul nejlepšího plavce Znojma získal Michal Rubáček / 
Jaroslav Šula, Kateřina Hladíková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 302 (31.12.2007), s. 21.  
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal 
 

1586.  MACEK, František, 1975- 
Bilancování školy korejského bojového umění Taekwon-Do v roce 2007 / František Macek. 
-- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 51/52 (18.12.2007), s. 15. 
Znojmo - sport - bojová umění - Taekwon-Do I. T. F. So-San- shrnutí - 2007 
 

1587.  JŠ 
Plavci na evropském šampionátu : Michal Rubáček zaplaval český rekord / jš. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 51/52 
(17.12.2007), s. 15.  
Znojmo - sport - plavání - Mistrovství Evropy - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - 
rekordy 
 

1588.  HYBNI 
Medailový gymnastický rok 2007 / HybnI. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 51/52 (17.12.2007), s. 16.  
Znojmo - sport - gymnastika - Klub sportovní gymnastiky - statistiky - přehledy - činnost 
- shrnutí 
 

1589.  BASTL, Ladislav 
Tvrdý limit splnil Rubáček právě včas : Jakou vánoční nadílku přivezou plavci                     
z Maďarska? / Ladislav Bastl. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 51/52 (17.12.2007), s. 16, Vánoční týden.  
Znojmo - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - rozhovory 
 

1590.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Rubáček a Svoboda startovali na ME / Tereza Jelínková, Jaroslav Šula. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 51 (21.12.2007), s. 8.  
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Znojmo - sport - plavání - soutěže - Mistrovství Evropy - plavci - Rubáček, Michal - 
Svoboda, Květoslav 
 
 

Cestovní  ruch:  
 
 

1591.  SMOLA, Daniel 
Zaujal Cyklo Klub Kučera : na Regiontouru staví obce na zaběhlých akcích, Znojmo změny 
teprve chystá / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
17, č. 10 (12.1.2007), s. 3.  

dtto: 

Znojemsko na Regiontouru reprezentovalo víno a krásné dívky. Znojemský týden. 
15.1.2007, roč. 7, č. 3, s. 8. 
rz. Cykloturistika regionu na veletrhu cestovního ruchu. Znojemsko. 30.1.2007, roč. 17,   
č. 5, s. 11. 
Brno - cestovní ruch - veletrhy - Regiontour 2007 - regiony - propagace - Znojmo - 
expozice 
 

1592.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Vybudují novou cyklostezku / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 83 (7.4.2007), s. 1.  

dtto: 

AC. Cyklistické stezky jsou za miliony korun. Znojemské noviny. 12.1.2007, roč. 5, č. 2,  
s. 3. 
Znojmo - cestovní ruch - cykloturistické - cyklistické - stezky 
 

1593.  SMOLA, Vojtěch 
Ulice Znojma mají oživit zahrádky : radní naplánovali, jako do města přilákat turisty / 
Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 81 (5.4.2007), 
s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 

KRUTIŠ, Dalibor. Nové logo a vláček podpoří turistický ruch. Znojemské noviny. 
11.5.2007, roč. 5, č. 19, s. 2. 
Znojmo - cestovní ruch - turisté - atraktivita - centrum - oživení - propagační - kampaně 
- loga - výběrové řízení 
 

1594.  ZONA, Hynek 
Ein Spaziergang um Znaim herum / Hynek Zona. -- In: Willkommen in Znaim und 
Umgebung. -- Roč. 14, č. 1 (2007), s. 5 . -- R-2817 
Znojmo - cestovní ruch - turistika - památky - přehled - němčina 
 

1595.  EIS 
Starosta Petr Nezveda: V regionální turistice nesmíme zůstat pozadu / eis. -- In: 
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 3 (16.1.2007), s. 3.  
Znojmo - cestovní ruch - turistika - Regiontour 2007 - osobnosti - starostové - Nezveda, 
Petr - rozhovory 
 

1596.  KRUTIŠ, Dalibor 
Znojmo má nové logo a velké plány / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 105 (5.5.2007), s. 3.  

dtto: 

CHAF. Znojmo má nové logo. Znojemský týden. 7.5.2007, roč. 7, č. 19, s. 2. 
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Znojmo - cestovní ruch - turistika - propagace - turistické vláčky - trasy - trhy - jarmarky 
- provozování - výběrové řízení 
 

1597.  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo založilo fond na oživení centra města / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 115, s. 2, Jižní Morava (18.5.2007).  
Znojmo - cestovní ruch - centrum - oživení - městská památková rezervace - revitalizace - 
projekty - financování - fondy - založení 
 

1598.  KRUTIŠ, Dalibor 
Nové logo a vláček podpoří turistický ruch : radní chtějí vybudovat městskou vinici, hledají 
provozovatele dalšího vláčku a dodavatele trhů /Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 19 (11.5.2007), s. 2.  
Znojmo - cestovní ruch - podpora - novinky - logo - turistický vláček - trhy - jarmarky - 
vinice 
 

1599.  GROSSMANN, David 
Infocentra: ne anglicky a v neděli : radnice chce do Znojma přilákat více turistů. Infocentra 
jsou ale v neděli zavřená a anglicky v nich nemluví / David Grossmann. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 130 (5.6.2007), s. 3.  
Znojmo - cestovní ruch - infocentra - provoz - nabídka - jazyky 
 

1600.  GROSSMANN, David 
Znojmo navštíví ministři zahraničí : Znojmo by mohlo být dobrou destinací pro kongresy. 
Zatím mu ale chybí ubytovací kapacity a infrastruktura / David Grossmann. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 132 (7.6.2007), s. 3. 
Znojmo - cestovní ruch - kongresy - symposia - pořádání - podmínky - ubytování - 
infrastruktura - propagace - možnosti - využití 
 

1601.  GROSSMANN, David 
Do Znojma pozve reklama u silnice : billboardy u dálnice nebo reklamní šoty v rádiu by      
v létě měly lákat do Znojma / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 135 (11.6.2007), s. 3 
Znojmo - cestovní ruch - turistika - propagace - reklama - kampaně - marketing - studie 
 

1602.  GROSSMANN, David 
Znojmo zjišťuje, jaké turisty láká : lukrativní zakázku na důležitou studii získala začínající 
firma. Zájem měly i neoslovené společnosti / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 142 (19.6.2007), s. 3. 
Znojmo - cestovní ruch - propagace - strategie - průzkumy - marketingové - studie - 
společnosti - inPuncto 
 

1603.  GROSSMANN, David 
Centrum města se výrazně změní : znojemská radnice má ambiciózní plán, jak udělat        
z centra města přívětivější místo pro turisty i obyvatele / David Grossmann. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 146 (23.6.2007), s. 3. 
Znojmo - cestovní ruch - centrum - změny - prosazování - pokuty - městská památková 
rezervace - atraktivita - zvýšení - Fond revitalizace 
 

1604.  GROSSMANN, David 
V infocentru jen německy / David Grossmann. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 - Roč. 5, č. 23 (8.6.2007), s. 2. 
Znojmo - cestovní ruch - informační - turistická - centra - němčina 



Znojemsko v tisku 2007 

 

208 

 

1605.  GROSSMANN, David 
Do Znojma láká okurka v lahvi : Znojmo má billboardy u dálnice a slyšet je reklama           
v rádiu. Cílem kampaně je přilákat nové turisty / David Grossmann. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 155 (4.7.2007), s. 1. 
Znojmo - cestovní ruch - podpora - propagace - reklama - kampaně - billboardy 
 

1606.  GRD 
Podyjí otevře unikátní turistickou stezku / grd. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 - Roč. 5, č. 23 (8.6.2007), s. 3. 

dtto: 

JM, RZ. Kolem znojemské přehrady vede turistická cesta. Znojemský týden. 9.7.2007, 
roč. 7, č. 28, s. 8. 
Znojmo - cestovní ruch - turistika - turistické - stezky - otevření - Národní park Podyjí 
 

1607.  DŠ 
Do Znojma láká okurka a víno / dš. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 - Roč. 7, č. 29 (16.7.2007), s. 4. 
Znojmo - cestovní ruch - propagace - podpora - billboardy - reklama - kampaně 
 

1608.  MĚSTO 
Město finančně podpoří snahu o oživení centra. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 - Roč. 7, č. 29 (16.7.2007), s. 4. 
Znojmo - cestovní ruch - centrum - oživení - městská památková rezervace - projekty - 
financování - podpora 
 

1609.  MOŠTĚK, Martin 
Polovina turistů jen projíždí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 - Roč. 18, č. 171 (25.7.2007), s. 1. 
Znojmo - cestovní ruch - turistika - turisté - návštěvy - památky 
 

1610.  SMO 
Reklamní kampaň Znojma právě vrcholí / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 - Roč. 18, č. 172 (26.7.2007), s. 3. 

dtto: 

SMOLA, Vojtěch. Znojmo vábí turisty na helmu a vývrtku vystrčenou z batohu. Mladá 
fronta dnes. 27.7.2007, roč. 18, č. 173, s. B2. 
SMO. Znojmo se tlačí do celostátních médií. Znojemské noviny. 27.7.2007, roč. 5, č. 30,  
s. 1. 
Znojmo - cestovní ruch - turistika - propagace - reklama - kampaně 
 

1611.  GROSSMANN, David 
Infocentra nejsou na Angličany připravena / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 177 (1.8.2007), s. 3. 
Znojmo - cestovní ruch - infocentra - jazykové - problémy - kurzy 
 

1612.  PŘIJEĎTE 
Přijeďte ochutnat. -- In: Týdeník Květy. -- ISSN 0862-898X. -- Roč. 17, č. 31 (2.8.2007),  
s. 69. 
Znojmo - cestovní ruch - turistika - charakteristika - tipy 
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1613.  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo jako dobrá adresa : Vedení města upravuje plán rozvoje. Znojmo má do osmi let 
přát obyvatelům, turistům i podnikání / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 193 (20.8.2007), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo - cestovní ruch - rozvoj měst - turistická - centra - strategické plány - novelizace 
- schválení 
 

1614.  LAZÁREK, Petr 
Turistická stezka okolo přehrady / Petr Lazárek. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 15 
(16.8.2007), s. 3. 
Znojmo - cestovní ruch - turistické - stezky - obnovení - Správa Národního parku Podyjí - 
Klub Českých turistů - spolupráce 
 

1615.  SMOLA, Vojtěch 
Znojmo chce mít lanovku : lanovou dráhu chtějí radní vést od řeky Dyje na znojemský 
hrad, který se tak dočká většího oživení / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 18, č. 212 (11.9.2007), s. 2, Jižní Morava. 
Znojmo - cestovní ruch - atraktivnost - zvýšení - lanovky - Znojemský hrad - oživení 
 

1616.  GROSSMANN, David 
Cyklolinka má vést do Znojma : možná už příští rok začne jezdit pravidelně prázdninový 
cykloautobus z Českých Budějovic do Znojma / David Grossmann. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 235, s. 1 (9.10.2007). 
Znojmo - České Budějovice (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - cyklobusy - 
cyklolinky - provoz - jednání - Jihotrans - Městský úřad Znojmo 
 

1617.  VSM 
Znojmo se nabízelo Rusům / vsm, ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 18, č. 247 (23.10.2007), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo - cestovní ruch - turistika - Rusové - cestovní agentury - zájem 
 

1618.  GRD 
Peníze půjdou i do oprav mimo centrum / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 249 (25.10.2007), s. 3. 
Znojmo - cestovní ruch - městská památková rezervace - dotace - schválení - poskytování 
- příspěvky - opravy - Fond revitalizace 
 

1619.  ŠIP 
Harderwijk: pilířem spolupráce školství a cestovní ruch / šip. -- In: Znojemské listy. -- 
Roč. 16, č. 20 (25.10.2007), s. 1. 
Znojmo - Harderwijk - veřejný život - místní správa - spolupráce - školství - cestovní ruch 
- návštěvy 
 

1620.  ŠIP 
Znojmo v Japonsku / šip. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 20 (25.10.2007), s. 2. 
Znojmo - Tokio - cestovní ruch - veletrhy - JATA - města - prezentace - osobnosti - rodáci 
- Záhorský, Pavel 
 

1621.  MOŠTĚK, Martin 
Stezce u přehrady hrozí uzavření : Ministr životního prostředí vyhověl odvolání Povodí 
Moravy, které chce uzavřít turistickou cestu kolem přehrady / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 266 (14.11.2007), s. 3. 
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Znojmo - cestovní ruch - turistika - stezky - Znojemská přehrada - obnovení - uzavření - 
Povodí Moravy – žádosti 
 

1622.  BE 
Kniha odkrývá intimní pohled na Národní park Podyjí / be. -- ISSN 1213-5585. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- Roč. 7, č. 48 (26.11.2007), s. 7. 
Znojmo - cestovní ruch - Národní park Podyjí - Thayatal - průvodce - osobnosti - 
spisovatelé - Lazárek, Petr - rozhovory 
 

1623.  VSM 
O stezku v Podyjí bojují ochranáři s vodohospodáři / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 282 (4.12.2007), s. 4, Jižní Morava. 
Znojmo - cestovní ruch - turistika - Znojemská přehrada - stezky - obnovení - Povodí 
Moravy - protesty 
 

1624.  GROSSMANN, David 
LP: Ve Znojmě je jako v Toskánsku : jeden z nejslavnějších průvodců Lonely Planet 
přirovnává Znojmo k italským městům / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 287 (10.12.2007), s. 1, 2. 
Znojmo - cestovní ruch - zahraniční - průvodce - Lonely Planet - památky -představení 
 

1625.  SMO 
Nejvíc návštěvníků Znojma je z Čech / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18,  č. 301 (29.12.2007), s. 3. 
Znojmo - cestovní ruch - návštěvnost – průzkumy 
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ZNOJMO –  MÍSTNÍ  ČÁSTI  
 
 
 

Znojmo –  Hradiště:  
 
 

1626.  FOJČÍKOVÁ, Zuzana 
Po 49 letech odchází z jihu Moravy řád boromejek / Zuzana Fojčíková. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 169 (23.7.2007), s. D4.  

dtto: 

GRD. Boromejky se loučí s Hradištěm. Rovnost-Znojemský deník. 23.7.2007, roč. 18,     
č. 169, s. 3. 
Znojmo-Hradiště - církev - církevní řády - Boromejky - stěhování 
 

1627.  MOŠTĚK, Martin 
Klášter na Hradišti bude asi prázdný / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 172 (26.7.2007), s. 3.  
Znojmo-Hradiště - historické - památky - kláštery - využití 
 

1628.  SMOLA, Vojtěch 
Klášter chce výstavy a turisty / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 173 (27.7.2007), s. B2.  
Znojmo-Hradiště - historické - památky - kláštery - Znojmo-Hradiště - využití 
 

1629.  CHAF 
Na Hradišti pasovali rytíře vína / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 46 (12.11.2007), s. 3. 
Znojmo-Hradiště - církev - slavnosti - výstavy - víno - ochutnávky - Institut pro 
křesťanskou kulturu - Řád evropských rytířů vína - řády a vyznamenání 
 
 
 

Znojmo –  Konice :  
 
 

1630.  MCH 
Holub v hrsti i na střeše / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 151 (29.6.2007), s. 3. 
Znojmo-Konice - zemědělství - chovatelství - holubářství - holubáři - sdružení - 
předsedové - Bachan, Antonín 
 

1631.  DAK 
Biskup Pavel Posád vysvětil v kostele svatého Jakuba moderní obětní stůl / dak. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 175 (30.7.2007), s. 3. 
Znojmo-Konice - církev - kostely - kostel sv.Jakuba - obětní stoly - vysvěcení - poutě 
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Znojmo –  Mramotice :  
 
 

1632.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Soudruzi zapomněli zkolaudovat koupaliště, k nápravě dojde po víc jak čtvrt století / Ľuba 
Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 7, č. 23 (5.6.2007), s. 2. 
Znojmo-Mramotice - stavebnictví - koupaliště - kolaudace - otevření 
 

1633.  DAR 
Mramotický bazén je zkolaudován / dar. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 24 (15.6.2007), s. 2. 
obce - Znojmo-Mramotice - sport - plavání - bazény - kolaudace - Mramotické koupaliště 
 

1634.  KRUTIŠ, Dalibor 
Vojtěchovský: Mramotice prostě miluju / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 188 (14.8.2007), s. 3. 
Znojmo-Mramotice - služby - koupaliště - osobnosti - správcové - fotografové - 
Vojtěchovský, Ladislav 
 
 
 

Znojmo –  Oblekovice :  
 
 

1635.  BE 
Od poslední evakuace obyvatel Znojma uplynulo pět let / be. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 34 (20.8.2007), s. 3.  
Znojmo-Oblekovice - příroda - povodně - evakuace - vzpomínky 
 
 
 

Znojmo –  Popice:  
 
 

1636.  GROSSMANN, David 
Záchranáři si vyzkoušeli zásah v Podyjí : Dvacítka lidí cvičila záchranu turistů. Dva 
zraněné a tři ztracené dostali do bezpečí za dvě hodiny. Pomáhal jim vrtulník / David 
Grossmann, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
18, č. 243 (18.10.2007), s. 3. 

dtto: 

JM. Turisty na skále zachraňoval vrtulník. Znojemský týden. 22.10.2007, roč. 7, č. 43,   
s. 3. 
EIS. Záchranáři dokázali, že si poradit umějí. Znojemsko. 23.10.2007, roč. 17, č. 43, s. 1. 
Znojmo-Popice - služby - integrovaný záchranný systém - záchranáři - hasiči - cvičení 
 
 
 

Znojmo –  Př ímětice :  
 
 

1637.  GRD 
Město má dvacet pět nových bytů / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 106 (7.5.2007), s. 3. 
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dtto: 

CHAF. Ze staré školy jsou nové byty. Znojemský týden. 7.5.2007, roč. 7, č. 19, s. 2. 
xa. O prázdninách se už má bydlet. Znojemské listy. 11.5.2007, roč. 16, č. 9, s. 2. 
Znojmo-Přímětice - stavebnictví - bytová výstavba - rekonstrukce 
 

1638.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Přímětice: nová průmyslová zóna / Darina Rubešová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 37 (14.9.2007), s. 2. 
Znojmo-Přímětice - průmysl - průmyslové zóny - pozemky - projekty - finance - získání 
 

1639.  SMOLA, Vojtěch 
Firmy se nastěhují i za Znojmo. Konečně / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 237 (11.10.2007), s. 4, Jižní Morava.  
Znojmo-Přímětice - průmysl - průmyslové zóny - výstavba - investoři - finance - získání 
 

1640.  DVOŘÁK, Zdeněk 
V Příměticích zažili netradiční posvícení / Zdeněk Dvořák. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 241 (16.10.2007), s. 8. 
Znojmo-Přímětice - kultura - folklor - tradice - netradiční - posvícení  
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OBCE ZNOJEMSKÉHO REGIONU 
 
 
 

Bant ice:  
 
 

1641.  ČTK 
V Banticích vyroste větrná farma o sedmi elektrárnách / čtk. -- In: Hospodářské noviny. -- 
ISSN 0862-9587 -- Roč. 51, č. 228 (23.11.2007), s. 18. 

dtto: 

DAK. Na Banticku roste první větrník. Rovnost-Znojemský deník. 23.11.2007, roč. 18,     
č. 273, s. 3. 
JM. V Banticích bude stát sedm vrtulí. Znojemský týden. 3.12.2007, roč. 7, č. 49, s. 3. 
obce - Bantice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - elektrárny - větrné elektrárny - 
výstavby - WEB Větrná energie 
 

1642.  ČTK 
Větrníky u Bantic úředníci zavrhli / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 302 (31.12.2007), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Bantice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné elektrárny - výstavby - WEB 
Větrná energie 
 
 
 

Bezkov:  
 
 

1643.  1947: 
1947: od dubna vedro jak na Sahaře. -- In: Týden. -- ISSN 1210-9940 -- Roč. 14, č. 17 
(23.4.2007), s. 22.  
obce - Bezkov (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - zápisy - kroniky - 1947 
 

1644.  JM 
Na poli našel pravěký mlat / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 26 (25.6.2007), s. 5. 
obce - Bezkov (Znojmo, Česko) - historické - památky - pravěk - nástroje - mlat 
 
 
 

Bítov:  
 
 

1645.  EISENBRUCK, Jiří  
Od kadibudky ke kosmické toaletě / Jiří Eisenbruck. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-
169X -- Roč. 17, č. 1 (3.1.2007), s. 10. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady – Státní hrad Bítov - 
rekonstrukce - hygiena - toalety 
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1646.  NOVÁK, Pavel Kryštof 
Na Bítově si návštěvníci budou moci vyzkoušet sami na sobě mučící nástroje / Pavel 
Kryštof Novák. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 13 (30.3.2007), 
s. 5.  
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - Státní hrad Bítov – novinky 
 

1647.  DAR 
Na hradě Bítov mají dvě nové výstavy / dar. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 5, č. 23 (8.6.2007), s. 7. 
 obce - Bítov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - výstavy - vernisáže – Státní hrad Bítov 
 

1648.  NOVÁK, Pavel Kryštof 
Potopené dějiny Bítova / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 29 
(17.7.2007), s. 1. 

dtto: 

NOVÁK, Pavel Kryštof. Potopený Bítov ožije. Znojemsko. 26.6.2007, roč. 17, č. 26, s. 1. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - kultura - film - dokumenty – Státní hrad Bítov 
 

1649.  EISENBRUK, Jiří  
Bítovskou zoo pohřbil zákon / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 24 
(12.6.2007), s. 1,4. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - příroda - ZOO - ZOO Bítov - Zvířata v hradní zahradě 
 

1650.  SMOLA, Vojtěch 
Dyjí pluje rudý "mrak" / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 --  
Roč. 18, č. 182 (7.8.2007), s. 2, jižní Morava 
 obce - Bítov (Znojmo, Česko) - příroda - řeky - Dyje - Vranovská přehrada - voda - 
znečištění - řasy 
 

1651.  CHAF 
Nad Bítovem vyroste vyhlídková věž / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 32 (7.8.2007), s. 3 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - vyhlídky - vyhlídkové - věže - výstavba 
 

1652.  JM 
Sochař: nebyl by ze mě dobrý právník ani architekt / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 32 (7.8.2007), s. 6. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - sochařství - osobnosti - sochaři - Žák, 
Karel 
 

1653.  RUBEŠOVÁ, Darina 
V Bítově končí i pošta : lidé v Bítově jsou odříznutí od světa. Nemají lékaře, školu, 
bankomat a teď jim zruší i poštu / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 201 (29.8.2007), s. 3. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - spoje - pošta - Česká pošta - zrušení 
 

1654.  NOVÁK, Pavel Kryštof 
Potopený Bítov očima režisérky Rosy Schwägerlové / Pavel Kryštof Novák. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 17, č. 36 (4.9.2007), s. 4. 

dtto: 

CHAF. Potopené dějiny starého Bítova ožily v rakouském dokumentu. Znojemský týden. 
31.12.2007, roč. 8, č. 1, s. 5. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - Drosendorf - kultura - filmy - dokumenty – Státní hrad 
Bítov - režiséři - Schwägerlová, Rosa 
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1655.  EISENBRUK, Jiří  
Návštěvníci bítovského hradu si mohou na vlastní kůži vyzkoušet středověké nástroje        
k mučení / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 36 (4.9.2007), s. 12. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady – Státní hrad Bítov - výstavy 
- středověké - nástroje - mučení 
 

1656.  SPA 
Bítovská ZOO musí zaplatit pokutu / spa. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 --  
Roč. 5, č. 48 (30.11.2007), s. 1. 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - příroda - ZOO - ZOO Bítov - pokuty - Česká inspekce 
životního prostředí 
 

1657.  WALDSTEIN, Mella 
Potopené dějiny / Mella Waldstein. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 4, č. 2 (2007), s. 8,10 
 . -- R-2818 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - Drosendorf - kultura - filmy - dokumenty – Státní hrad 
Bítov - režiséři - Schwägerlová, Rosa 
 

1658.  WALDSTEIN, Mella 
Versunkene geschichte / Mella Waldstein. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 4, Nr. 2 (2007),      
s. 9, 11 . -- R-2818 
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - Drosendorf - kultura - filmy - dokumenty – Státní hrad 
Bítov - režiséři - Schwägerlová, Rosa 
 
 
 

Bl ížkovice :  
 
 

1659.  JM 
Farnost pořádá sbírku na věž kostela / jm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 17,   
č. 3 (4.1.2007), s. 3. 

dtto: 

JM. Blížkovičtí vybírají na opravu věže kostela. Znojemské noviny, 5.1.2007, roč. 5, č. 1, 
s.1. 
obce - Blížkovice (Česko) - církev - kostely - kostel sv. Bartoloměje - věže - opravy - sbírky 
 

1660.  JM 
Na opravu kostela vybrali skoro čtyři sta tisíc / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 28 (9.7.2007), s. 8. 
obce - Blížkovice (Česko) - církev - kostely - opravy - rekonstrukce 
 

1661.  CHAF 
Věžní schránky vydávají stará svědectví / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 35 (27.8.2007), s. 5. 

dtto: 

NOVÁK, Pavel Kryštof. Blížkovická kostelní makovice vydala svoje dávné tajemství. 
Znojemsko. 28.8.2007, roč. 17, č. 35, s. 1. 
obce - Blížkovice (Česko) - Hluboké Mašůvky - historické - památky - kostely - věže - 
schránky - otevření - listiny 
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Bohutice :  
 
 

1662.  VHA 
Bohutice mohou být jako Lurdy / vha. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 
18, č. 48 (26.2.2007), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 

ČERNÁ, Anna. Unikátní sochy se vrátily do kostela. Rovnost-Znojemský deník. 
26.2.2007, roč. 18, č. 48, s.1. 
NEDOMOVÁ, Blažena. Křížová cesta zpět v Bohuticích. Bohutický zpravodaj. 2007, 
březen, s. 7-8. 
obce - Bohutice - církev - sochy - soubory - navrácení 
 

1663.  ČERNÁ, Anna 
Mariášníci mají svého krále / Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 48 (26.2.2007), s. 3. 

dtto: 

doms. Mariášníci měřili síly v Bohuticích. Znojemský týden. 26.2.2007, roč. 7, č. 9, s. 4. - 
PETERKOVÁ, Ľuba. Bohutice mastily mariáš. Znojemsko. 27.2.2007, roč. 17, č. 9, s. 1. 
obce - Bohutice - zájmová činnost - hry - karty - mariáš 
 

1664.  MAŠA, František 
Malé muzikantské formy v Bohuticích před šedesáti lety / František Maša. -- In: 
Bohutický zpravodaj. -- (2007), s. 9-10, č. 3 . -- R-2814 
obce - Bohutice - kultura - hudba - 50. léta 20. stol. - dechová hudba - skupiny - 
hudebníci 
 

1665.  MAŠA, František 
Některé problémy na bohutické škole před 100 lety / František Maša. -- In: Bohutický 
zpravodaj. -- (2007), s. 10-11, č. 3 . -- R-2814 
obce - Bohutice - školství - základní školy – ZŠ Bohutice - historie - protikatolické hnutí 
 

1666.  DOMS 
V Bohuticích ochutnávali mladá vína / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 6 (5.2.2007), s. 5. 

dtto: 

mask. Ochutnávali mladá vína. Zrcadlo. 9.2.2007, roč. 6, č. 3, s. 8. 
obce - Bohutice - kultura - slavnosti - ochutnávky - výstavy - víno 
 

1667.  MASK 
Sochy z Bohutic jsou po letech zpět / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 5 (9.3.2007), s. 1. 

dtto: 

doms. Do Bohutic se vrátily desítky soch. Znojemský týden. 26.2.2007, roč. 7, č. 9, s. 3. 
ČERNÁ, Anna. Bohutičtí vítali sochy se slzami v očích. Znojemské noviny. 2.3.2007, roč. 
5, č. 9, s. 2. 
PETERKOVÁ, Ľuba. Do Bohutic se vrátily všechny sochy. Znojemsko Víkend. 16.3.2007, 
roč. 2, č. 11, s. 5. 
obce - Bohutice - církev - kostely - sochy - navrácení 
 

1668.  MASK 
Bohutický košt ve znamení špičkových vín / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 9 
(4.5.2007), s. 8. 
obce - Bohutice - kultura - slavnosti - výstavy - víno - Bohutický košt 
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1669.  BOHUTICKÝ 
Bohutický košt 2007, 28. 4. 2007, V. ročník. -- In: Bohutický zpravodaj. -- (2007), s. 4-5, 
č. 6 . -- R-2814 
obce - Bohutice - kultura - slavnosti - výstavy - víno - Bohutický košt - 5. ročník 
 

1670.  MAŠA, František 
Historie Bohutické farnosti : Farská studna / František Maša. -- In: Bohutický zpravodaj. 
-- (2007), s. 8-10, č. 6 . -- R-2814 
obce - Bohutice - církev - farnosti - historie 
 

1671.  BE 
Bohutický areál voněl po meruňkách / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 31 (30.7.2007), s. 9. 
obce - Bohutice - kultura - slavnosti - Bohutická meruňka - meruňkobraní 
 

1672.  MASK 
Bohutické sochy budou vystaveny veřejnosti / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 14 
(27.7.2007), s. 6. 
obce - Bohutice - církev - kostely - sochy - výstavy - Národní památkový ústav 
 

1673.  MOŠTĚK, Martin 
Bohutice: podzimní slavnosti poprvé : Premiéra nové kulturní akce v Bohuticích přilákala 
stovky návštěvníků. Ochutnávali burčák a víno, prohlédli si opravené sklepy. Nejvíc 
pozornosti přitahovala expozice soch / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 234 (8.10.2007), s. 3. 
obce - Bohutice - kultura - podzimní - slavnosti - tradice - víno - burčák - ochutnávání - 
sochy - expozice - 1. ročník 
 

1674.  MAŠA, František 
Poznámky k divadelní činnosti v Bohuticích před 50 lety / František Maša. -- In: 
Bohutický zpravodaj. -- (2007), s. 2-3, č. 10 . -- R-2814 
obce - Bohutice - kultura - divadlo - divadelní - činnost - vzpomínky 
 

1675.  ŠTEFKA, Pavel 
Letní karneval / Pavel Štefka. -- In: Bohutický zpravodaj. -- (2007), č. 10, s. 4-5 . -- R-
2814 
obce - Bohutice - kultura - slavnosti - tradice - Letní karneval - meruňky - ochutnávání - 
4. ročník 
 

1676.  MOŠTĚK, Martin 
První bohutické slavnosti sklidily úspěch / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 41 (12.10.2007), s. 4. 

dtto: 

MASK. Bohutické slavnosti se zabíjačkou a burčákem. Zrcadlo. 12.10.2007, roč. 6, č. 18, 
s. 8. 
obce - Bohutice - kultura - podzimní - slavnosti - tradice - burčák - víno - ochutnávky - 
1. ročník 
 

1677.  MASK 
Černá skládka v přírodní rezervaci zlikvidována / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 21 
(23.11.2007), s. 1. 
obce - Bohutice - životní prostředí - přírodní - rezervace - černé - skládky - likvidace 
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1678.  OHLÉDNUTÍ 
Ohlédnutí za divadlem v Bohuticích. -- In: Bohutický zpravodaj. -- (2007), č. 12, s. 4-5 
 . -- R-2814 
obce - Bohutice - kultura - divadlo - vzpomínky 
 

1679.  MAŠA, Frant. 
Zpěv v Bohuticích po roce 1945 / Frant. Maša. -- In: Bohutický zpravodaj. -- (2007), č. 12, 
s. 5-6 . -- R-2814 
obce - Bohutice - kultura - hudba - zpěv - historie - vzpomínky 
 

1680.  ŽÁK, Martin 
Podzimní bohutické slavnosti / Martin Žák. -- In: Bohutický zpravodaj. -- (2007), č. 12,   
s. 7 . -- R-2814 
obce - Bohutice - kultura - slavnosti - Podzimní bohutické slavnosti - 1. ročník - 2007 
 

1681.  ZELNÍČEK, Ladislav 
Krátké podzimní hodnocení oddílu kopané / Ladislav Zelníček. -- In: Bohutický zpravodaj. 
-- (2007), č. 12, s. 12-13 . -- R-2814 
obce - Bohutice - sport - fotbal - oddíly - shrnutí - hodnocení 
 
 
 

Bojanovice :  
 
 

1682.  DAR 
Vysychají rybníky, hrozí úhyn ryb / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 165 (18.7.2007), s. 3.  
obce - Bojanovice - příroda - rybníky - vysychání - ryby - úhyn 
 

1683.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Bioplynové stanice tady nechceme, shodli se obyvatelé Jevišovic a Bojanovic / Ľuba 
Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 32 (7.8.2007), s. 1, 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - Bojanovice - průmysl - energetika - bioplyn - bioplynové 
stanice - nesouhlas 
 
 
 

Borot ice :  
 
 

1684.  VOJTEK, Milan 
Lechovičtí vinaři včera lisovali slámové víno / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
2119 -- Roč. 17, č. 45, (22.2.2007).s. 12. 
obce - Borotice - zemědělství - vinohradnictví - slámové víno - hrozny - uskladnění - 
lisování - Vinné sklepy Lechovice 
 

1685.  PŘEHLED 
Přehled o počtu obyvatel. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 8, č. 1 (2007), s. 12 . -- R-2815 
obce - Borotice - veřejný život - obyvatelstvo - statistiky - 2006 
 

1686.  JATKA 
Jatka Borotice. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 
-- Roč. 7, č. 10 (5.3.2007), s. 9. 
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obce - Borotice - služby - podniky - jatka - Jatka Borotice 
 

1687.  BE 
Ze čtrnácti zájemců o byty vyberou v Boroticích šest / be. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 23 (4.6.2007), s. 5. 
obce - Borotice - bydlení - byty – prodej 
 

1688.  REKONSTRUKCE 
Rekonstrukce vodárny dokončena. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 8, č. 6 (2007), s. 12. 
 . -- R-2815 
obce - Borotice - vodní hospodářství - vodárny - rekonstrukce - dokončení 
 
 
 

Boskovštejn:  
 
 

1689.  EIS 
Boskovštejn: Vznikne lyžařský areál? / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 
17, č. 7 (13.2.2007), s. 3. 
 obce - Boskovštejn - sport - lyžování - lyžařské - areály 
 

1690.  CHODĚROVÁ, Monika 
Obnoví Boskovštejn sjezdovku? : jediná sjezdovka na Znojemsku je deset let mimo provoz 
/ Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18,    
č. 271 (21.11.2007), s. 1. 
obce - Boskovštejn - sport - lyžování - sjezdovky - zprovoznění - jednání 
 
 
 

Božice :  
 
 

1691.  TRÁVNÍČEK, Drahomír 
Počasí v roce 2006 / Drahomír Trávníček. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 8, č. 1 (2007), s. 3 . -
- R-2815 
obce - Božice - příroda - počasí - srážky - přehled - 2006 
 

1692.  ČURDA, Zdeněk 
Změny jedné budovy / Zdeněk Čurda. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 8, č. 1 (2007), s. 4-5 . -- 
R-2815 
obce - Božice - služby - bazény - Víceúčelová sportovní zařízení 
 

1693.  PŘEHLED 
Přehled o počtu obyvatel v roce 2006. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 8, č. 1 (2007), s. 6 . -- R-
2815 
obce - Božice - veřejný život - obyvatelstvo - statistiky - 2006 
 

1694.  JANDÁSEK, Zdeněk 
Z historie Božic / Zdeněk Jandásek. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 8, č. 1 (2007), s. 7-8 . -- R-
2815 
obce - Božice - historie - majitelé 
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1695.  SVOBODA, Jan 
Výroční koncert Božického smíšeného pěveckého sboru / Jan Svoboda. -- In: Niva. -- Č. 2 
(2007), s. 6. 

dtto: 

Koncerty Smíšeného pěveckého sboru Božice. Niva, č. 3 (2007), s. 7. 
obce - Božice - kultura - hudba - pěvecké sbory - Božický pěvecký smíšený sbor - výročí 
 

1696.  V 
V Božicích mají bazén s mořskou vodou. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 9 (26.2.2007), s. 8. 

dtto: 

EIS. Božice: bazén s vodou jako v moři. Znojemsko. 27.2.2007, roč. 17, č. 9, s. 3. 
AC. Nový božický bazén bude také léčit. Znojemské noviny. 2.3.2007, roč. 5, č. 9, s. 7. 
obce - Božice - služby - relaxační - centra - bazény - Kulturní dům Božice 
 

1697.  ANDRLE, Martin 
Autocross v Božicích končí / Martin Andrle. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 5, č. 10 (9.3.2007), s. 1. 

dtto: 

trek. Konec crossových závodů v Božicích. Znojemsko. 20.3.2007, roč. 17, č. 12, s. 1. 
obce - Božice - sport - autocross - zrušení 
 

1698.  MACOUN, Eman 
Nájemní smlouvu dostane jen ten, kdo má maximálně 18000 za měsíc / Eman Macoun. -- 
In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 15 (11.4.2007), s. 2. 
obce - Božice - bydlení - polyfunkční domy - nájemní - smlouvy - malometrážní - byty 
 

1699.  MM 
Božická kolonie slavila osmdesátku / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 141 (18.6.2007), s. 3. 
obce - Božice - dějiny - osady - Kolonie u Dvora - 80. výročí 
 

1700.  DAR 
Stavba kanalizace: padesát milionů / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 161 (13.7.2007), s. 3. 
obce - Božice - vodní hospodářství - kanalizace - dokončení - dotace 
 

1701.  JM 
Krajská radní: domovy důchodců nerušíme / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 25 (18.6.2007), s. 2. 
obce - Božice - Jevišovice (Česko) - sociální péče - domovy důchodců - opravy - kapacita - 
zmenšení 
 

1702.  JM 
Místo větrné postaví sluneční elektrárnu / jm, chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 29 (16.7.2007), s. 3. 
obce - Božice - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - 
sluneční - elektrárny - výstavba 
 

1703.  JM 
Kdo koupí Břežanskou dopravní společnost? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 31 (30.7.2007), s. 3. 
obce - Božice - doprava - autobusová - Břežanská dopravní společnost - podíly - odprodej 
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1704.  VSM 
Božičtí už solární panely nechtějí / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 18, č. 183 (8.8.2007), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Božice - průmysl - energetika - solární elektrárny - výstavba - obyvatelé - protesty 
- jednání 
 

1705.  JM 
Božičtí už sluneční elektrárnu nechtějí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 33 (13.8.2007), s. 2. 
obce - Božice - průmysl - energie - sluneční energie - elektrárny - protesty 
 

1706.  EISENBRUK, Jiří  
Nad božickou solární elektrárnou se vznáší otazník / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 17, č. 33 (14.8.2007), s. 5. 
obce - Božice - energetika - elektrická energie - solární elektrárny -Energy 21 - obyvatelé 
- nesouhlas 
 

1707.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Božičtí chystají petici proti elektrárně : majitelé rodinných domků v Božicích nechtějí ve své 
obci solární panely / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 196 (23.8.2007), s. 3. 
obce - Božice - průmysl - energetika - solární elektrárny - výstavba - územní plány - 
změny - obyvatelé - protesty 
 

1708.  MOŠTĚK, Martin 
Solární elektrárna bude. Ale jinde : Projekt slunečních kolektorů u Božic narazil na 
zamítnutí ministerstva. Obec i firma chtějí jednat o jiném řešení / Martin Moštěk. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 245 (20.10.2007), s. 3. 
obce - Božice - průmysl - energie - sluneční elektrárny - Energy 21 - projekty - zamítnutí 
 

1709.  MASK 
Nad sluneční elektrárnou se stahují mračna / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 19 
(26.10.2007), s. 2. 
obce - Božice - průmysl - energie - sluneční elektrárny - Energy 21 - výstavba - 
nesouhlas 
 

1710.  ČURDA, Zdeněk 
Povídání o víně / Zdeněk Čurda. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 8, č. 6 (2007), s. 5 . -- R-2815 
obce - Božice - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - víno - historie - statistiky 
 

1711.  JUHAŇÁKOVÁ, Simona 
Knihovnické okénko z Božic / Simona Juhaňáková. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 8, č. 6 
(2007), s. 7 . -- R-2815 
obce - Božice - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Obecní knihovna Božice - činnost 
- shrnutí 
 
 
 

Břežany:  
 
 

1712.  MOŠTĚK, Martin 
Děti z Břežan dostaly nový autobus / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 89 (16.4.2007), s. 3. 
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dtto: 

chaf. Rotariáni předali autobus postiženým. Znojemský týden. 16.4.2007, roč. 7, č. 16,   
s. 8. 
MOŠTĚK, Martin. Děti z Břežan dostaly nový autobus. Znojemské noviny. 20.4.2007, roč. 
5, č. 16, s. 3. 
obce - Břežany - sociální péče - Ústav sociální péče Břežany - Rotary Club Znojmo - dary 
– autobusy 
 

1713.  LUŽOVÁ, Michaela 
Vítr nezná hranic / Michaela Lužová. -- In: Jihomoravské ekolisty. -- Roč. 4, č. 1 
(31.3.2007), s. 8. 
obce - Břežany - průmysl - energetika - větrné elektrárny - větrné parky 
 

1714.  SMOLA, Vojtěch 
Větrná elektrárna jede, vítr fouká nad plán / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 153 (2.7.2007), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Břežany - energetika - větrné elektrárny - větrné parky - WEB Větrná energie - 
provozování 
 

1715.  JM 
Hasiči odstraňovali zlomené stromy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 28 (9.7.2007), s. 1. 
obce - Břežany - počasí - vítr - vichřice - škody 
 

1716.  REBENDA, Josef 
Břežanské hody 2007 / Josef Rebenda. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 8, č. 4 (2007), s. 21 . -- 
R-2815 
obce - Břežany - kultura - slavnosti - hody - tradice - lidové - zvyky 
 

1717.  KRUTIŠ, Dalibor 
Starosta si vrtule chválí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 224 (25.9.2007), s. 2. 

dtto: 

KRUTIŠ, Dalibor. Starosta Břežan si větrníky u obce chválí. Znojemské noviny. 27.9.2007, 
roč. 5, č. 39, s. 1. 
obce - Břežany - průmysl - energetika - alternativní zdroje - větrné elektrárny - význam - 
zhodnocení 
 

1718.  0MASK 
Autobusy na prodej / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 17 (28.9.2007), s. 1. 
obce - Břežany - autobusová doprava - Břežanská dopravní společnost - podíly - odprodej 
 

1719.  REBENDA, Josef 
Výstavba II. etapy kanalizace v Břežanech / Josef Rebenda. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 8, 
č. 6 (2007), s. 25 . -- R-2815 
obce - Břežany - vodní hospodářství - kanalizace - výstavba - Břežanský vodovod, s.r.o. 
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Citonice:  
 
 

1720.  MM 
Požár: družstvo ztratí miliony / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 124, s. 3 (29.5.2007). 

dtto: 

STŘECHA, František. Peklo v Citonicích: Shořela obří hala. Znojemský týden. 28.5.2007, 
roč. 7, č. 22, s. 1, 4. 
obce - Citonice - zemědělství - provozovny - sušírny zeleniny - Agrodružstvo Jevišovice - 
požáry - zničení 
 

1721.  BULÍN, Jindřich 
Citonicemi zněly houkačky Celní správy / Jindřich Bulín. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 137 (13.6.2007), s. 8. 
obce - Citonice - školství - ZŠ Citonice - MŠ Citonice - Celní správa - spolupráce - akce 
 

1722.  MOŠTĚK, Martin 
Agrodružstvo ztratí miliony / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. 
-- Roč. 5, č. 21 (1.6.2007), s. 3. 

dtto: 

BE. Na sušenou zeleninu z Citonic si kuchaři počkají tři měsíce. Znojemský týden. 
4.6.2007, roč. 7, č. 23, s. 1. 
obce - Citonice - hospodářství - nezaměstnanost - požáry - Agrodružstvo Citonice 
 

1723.  SOLAŘÍKOVÁ, Ivana 
"Požár roku" má viníka / Ivana Solaříková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 161 (13.7.2007), s. B1.  

dtto: 

DAR. Požár: technická závada. Rovnost-Znojemský deník. 14.7.2007, roč. 18, č. 162,     
s. 3. 
CHAF. Za požár mohla závada. Znojemský týden. 16.7.2007, roč. 7. č. 29, s. 2. 
obce - Citonice - služby - hasiči - požáry - vyšetřování - viníci 
 

1724.  GRD 
Požár sušičky byl druhý nejničivější / grd, čtk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 33 (17.8.2007), s. 3. 
obce - Citonice - služby - hasiči - požáry - škody 
 

1725.  DAR 
Firma z Citonic získala ocenění / dar, čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 199 (27.8.2007), s. 3. 
obce - Citonice - zemědělství - výstavy - ocenění - Zlatý klas - Země živitelka - Kovo 
Novák 
 

1726.  M 
Patent z Citonic: originální linka / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 35 (27.8.2007), s. 5. 
obce - Citonice - zemědělství - zemědělská - technika - výstavy - vynálezy - patenty - 
Výzkumný ústav zemědělské techniky - Novák, Jan - Novák, Jiří 
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Čejkovice:  
 
 

1727.  ROZPOČET 
Rozpočet obce na rok 2007. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 8, č. 1 (2007), s. 19 . -- R-2815 
obce - Čejkovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Čejkovice - 
hospodaření - rozpočet – 2007 
 
 
 

Čermákovice:  
 
 

1728.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Tvrz Čermákovice byla věžovitou stavbou / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 10 (9.3.2007), s. 7. 
obce - Čermákovice (Česko) - historické - památky - tvrze 
 

1729.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo : [Čermákovice] / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-
169X -- Roč. 17, č. 13 (27.3.2007), s. 5. 
obce - Čermákovice (Česko) - školství - základní školy - historie - jednotřídky 
 
 
 

Dobř ínsko:  
 
 

1730.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Kopec nad zahrádkami byl tvrzí / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 15 (13.4.2007), s. 6. 
obce - Dobřínsko - historické - památky - tvrze 
 

1731.  MASK 
Rybník museli vypustit / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 8 (20.4.2007), s. 2. 
obce - Dobřínsko - příroda - rybníky - opravy - hráze 
 
 
 

Dobšice :  
 
 

1732.  ČERNÁ, Anna 
Nejdřív lesopark, potom koupaliště : na koupání v Dobšicích chybí miliony, stavět se ale 
bude / Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 17, č. 8 (10.1.2007), s. 3. 
obce - Dobšice - příroda - koupaliště - výstavba - plány - zahájení - krajina - rekultivace - 
lesoparky 
 

1733.  SMO 
Za vínem se putovalo pěšky i koňmo / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 42 (19.2.2007), s. 3. 

dtto: 
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ac. Milovníci vín putovali po dobšických sklípcích. Znojemské noviny. 23.2.2007, roč. 5,   
č. 8, s. 6. 
obce - Dobšice - kultura - slavnosti - vinařství - Putování po dobšických sklípcích 
 

1734.  AC 
Děda Mrazík roztleskal stovky diváků / ac. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 1 (5.1.2007), s. 6. 
obce - Dobšice - divadlo - divadelní - spolky - ochotníci - vystoupení 
 

1735.  AC 
Přístavba začne sloužit už brzy / ac. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
5, č. 1 (5.1.2007), s. 8. 
obce - Dobšice - sport - klubovny - TJ Sokol Dobšice 
 

1736.  GROSSMANN, David 
Buriánek: Růžová vína bodují / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 78 (2.4.2007), s. 3. 
obce - Dobšice - kultura - slavnosti - výstavy - víno - Jarovín 
 

1737.  ČERNÁ, Anna 
Dobšice se koupaliště nevzdají / Anna Černá. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 2 (12.1.2007), s. 1. 
obce - Dobšice - služby - koupaliště - záměry - Povodí Moravy - nesouhlas - záplavová 
oblast 
 

1738.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Tvrz Tanzberg vystřídaly sklepy / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933Roč. 5, č. 2 (12.1.2007), s. 6. 
obce - Dobšice - historické - památky - tvrze - Tanzberg 
 

1739.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Vodáci přivítali v Dobšicích jaro / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 95 (23.4.2007), s. 3.  
obce - Dobšice - zájmová činnost - vodáctví - vodáci - odemykání Dyje 
 

1740.  BE 
Členové Albionu plivají ohně jako čerti / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 19 (7.5.2007), s. 7. 
obce - Dobšice - kultura - umění - šermování - Albion - TJ Sokol Dobšice 
 

1741.  EIS 
[Celkem 15 vzorků z vlastních vinic...] / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 
17, č. 6 (6.2.2007), s. 1.  
obce - Dobšice - kultura - slavnosti - degustace - firmy - Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice 
 

1742.  ČERNÁ, Anna 
Tancuje pro radost i zdraví / Anna Černá. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 7 (16.2.2007), s. 6. 
obce - Dobšice - kultura - tanec - břišní tance - učitelé - Dvořáková, Dagmar 
 

1743.  BODANSKÝ, Zdeněk 
Z První znojemské vinařská, a. s., je Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice / Zdeněk Bodanský. -
- In: Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884 -- Roč. 100, č. 5 (7.5.2007), s. 238-239. 
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obce - Dobšice - průmysl - vinařství - firmy - První znojemská vinařská a. s. - Vinařství 
Lahofer, a. s. Dobšice 
 

1744.  EIS 
Perito: dveře si může zákazník navrhnout podle vlastní představy / eis. -- In: Znojemsko. -
- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 16 (17.4.2007), s. 2.  
obce - Dobšice - průmysl - podniky - výroba - dveře - Perito 
 

1745.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Dobšický pětiboj přilákal na padestá dětí / Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 123 (28.5.2007), s. 27.  
obce - Dobšice - sport - děti - Dětský pětiboj - obnovení - 3. ročník 
 

1746.  DAR 
Dobšice budou mít Ekopark / dar. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, 
č. 27 (4.7.2007), s. 3.  
obce - Dobšice - životní prostředí - prezentační - školící centrum - Ekopark - E. Verto 
 

1747.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Dobšice budou mít Ekopark : česko-rakouská agentura postaví v areálu bývalého 
Dřevotvaru Ekopark. Nabídne zde prezentační a školicí centrum / Darina Rubešová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 153 (2.7.2007), s. 1. 
obce - Dobšice - životní prostředí - Ekoparky - prezentační a školicí centra - vybudování - 
agentura E.Verto 
 

1748.  BE 
Turisté budou objevovat Napoleonovy stopy / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- Roč. 7, č. 27 (2.7.2007), s. 7. 
obce - Dobšice - cestovní ruch - turistika - Klub vojenské historie - pochody -     
Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 
 

1749.  BE 
Dobšice byly v Dobšicích / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 27 (2.7.2007), s. 4.  
obce - Dobšice - kultura - slavnosti - srazy 
 

1750.  BE 
Dobšice budou rájem podnikatelů / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 25 (18.6.2007), s. 3.  
obce - Dobšice - hospodářství - podnikání - investoři 
 

1751.  BE 
Vinařskou stezku Po stopách Napoleona otevřou salvou / be. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 29 (16.7.2007), s. 5.  

dtto: 

BE. Vinaři otevřeli stezku, která vede po stopách císaře Napoleona. Znojemský týden. 
23.7.2007, roč. 7, č. 30, s. 5. 
MAKY. Stezka věnovaná Napoleonovi. Znojemsko. 24.7.2007, roč. 17, č. 30, s. 3. 
obce - Dobšice - cestovní ruch - turistika - stezky - vinařská turistika 
 

1752.  GROSSMANN, David 
Obyvatele Dobšic trápí zápach : v Dobšicích musí lidé snášet kvasný zápach. Vypouští ho 
pravděpodobně čistička u bývalé mlékárny / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 174 (28.7.2007), s. 3. 
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obce - Dobšice - životní prostředí - zápach - příčiny - čistírna odpadních vod - poruchy - 
odstranění - jednání 
 

1753.  SMOLA, Vojtěch 
Šéf hokejistů se dal na energii / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 177 (1.8.2007), s. B2. 
obce - Dobšice - průmysl - energetika - sluneční energie - biomasa - alternativní zdroje - 
E. Verto 
 

1754.  DAR 
Cyklisté dostanou další stezku / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 183 (8.8.2007), s. 3. 

dtto:  

DAR. Cyklisté dostanou další stezku. Znojemské noviny. 10.8.2007, roč. 5, č. 32, s. 4. 
obce - Dobšice - doprava - cyklostezky - výstavba - Obecní úřad Dobšice - Městský úřad 
Znojmo - spolupráce 
 

1755.  DAR 
V Dobšicích bude třetí betonárka / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 197 (24.8.2007), s. 3. 
obce - Dobšice - průmysl - stavební - hmoty - betonářství - výroba 
 

1756.  DAR 
Za zápach v obci padne pokuta / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 18, č. 197 (24.8.2007), s. 3.  
obce - Dobšice - životní prostředí - odpadní vody - čističky - zápach - odstranění - Česká 
inspekce životního prostředí 
 

1757.  TREK 
Vyřeší smrad v Dobšicích pokuta? / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 35 (28.8.2007), 
s. 13. 
obce - Dobšice - životní prostředí - odpadní vody - čističky - zápach - odstranění - Česká 
inspekce životního prostředí - pokuty 
 

1758.  HLADÍK, Jaroslav 
"Po stopách Napoleona" - nová vinařská stezka v Dobšicích / Jaroslav Hladík. -- In: 
Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884 -- Roč. 100, č. 9 (2007), s. 446. 
obce - Dobšice - zemědělství - vinařství - Vinařství Hort Dobšice - Vinařství Lahofer, a. s. 
Dobšice - Klub vojenské historie - vinařské - stezky - otevření 
 

1759.  BE 
Lesku spoutá kamenné koryto / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 45 (5.11.2007), s. 5.  
obce - Dobšice - příroda - potoky - potok Leska - úpravy - rekonstrukce 
 

1760.  DUŠKOVÁ, Markéta 
Obytná zóna v Dobšicích zůstane / Markéta Dušková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 47 
(20.11.2007), s. 5. 
obce - Dobšice - bydlení - obytné - zóny - zachování 
 

1761.  MOŠTĚK, Martin 
Průmyslová zóna u Dobšic roste : U Dobšic vzniká nový závod, vyrábět bude dveřní výplně, 
zaměstná desítky lidí. / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 273 (23.11.2007), s. 1. 
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obce - Dobšice - průmysl - průmyslové zóny - závody - výstavby - Perito 
 
 
 

Dolenice :  
 
 

1762.  MEM 
Starostka Dolenic se vzdala funkce / MEM. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 
17, č. 2 (9.1.2007), s. 1. 
obce - Dolenice - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Dolenice - starostové - 
odstoupení 
 

1763.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo: Náves a hostinec / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 
1212-169X -- Roč. 17, č. 21 (22.5.2007), s. 11. 
obce - Dolenice - služby - hospody - historie - fotografie 
 
 
 

Dyjákovice:  
 
 

1764.  BE 
Topinkiáda už přinesla světový rekord / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 32 (7.8.2007), s. 7. 
obce - Dyjákovice - kultura - slavnosti - topinkiády - 4. ročník 
 

1765.  GRD 
V Dyjákovicích lidé snědli přes tisíc topinek / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933Roč. 18, č. 193 (20.8.2007), s. 3. 

dtto: 

BE. Hlavním místem milovníků topinek byly Dyjákovice. Znojemský týden. 20.8.2007, roč. 
7, č. 34, s. 8. 
obce - Dyjákovice - kultura - slavnosti - topinkyády - soutěže - 4. ročník 
 

1766.  SMO 
Topinkiáda pomohla nemocným dětem / smo. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 36 (7.9.2007), s. 3. 
obce - Dyjákovice - kultura - slavnosti - topinkiády - 4. ročník - dary - předání - 
Nemocnice Znojmo 
 
 
 

Havraníky:  
 
 

1767.  SMOLA, Daniel 
Cykloprůvodce musí vědět, kam na víno i jak opravit kolo / Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 252 (29.10.2007), s. 3. 
obce - Havraníky (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - průvodci - semináře - 
Cykloklub Kučera - Nadace Partnerství 
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Hevl ín :  
 

1768.  MM 
Hevlín: hráze budou / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 
18, č. 184 (9.8.2007), s. 3. 

dtto: 

MM. Hevlín: hráze proti vodě budou. Znojemské noviny. 10.8.2007, roč. 5, č. 32, s. 1. 
obce - Hevlín - vodní hospodářství - povodně - ochrana - hráze - výstavba - územní 
rozhodnutí 
 

1769.  MOŠTĚK, Martin 
Výstavbu kasina brzdí spor o půdu : představitelé Hevlína usilují marně víc než rok            
o souhlas úřadů se stavbou kasina na polích u obce / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 188 (14.8.2007), s. 3. 
obce - Hevlín - průmysl - průmyslové zóny - lokality - příprava - výstavba - zdržení 
 

1770.  NOSEK, Drahomír 
Opět Přeshraniční informační centrum / Drahomír Nosek. -- In: Hevlínský zpravodaj. -- 
Roč. 14, č. 1 (15.8.2007), s. 2. 
obce - Hevlín - cestovní ruch - informační - centra - výstavby - dotace - přidělení – EU 
 

1771.  MM 
Hevlín pro turisty / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, 
č. 200 (28.8.2007), s. 3. 
obce - Hevlín - cestovní ruch - přeshraniční - informační - centra - kolaudace 
 

1772.  MM 
Hevlín dokončuje infocentrum / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
5, č. 35 (31.8.2007), s. 1. 
obce - Hevlín - cestovní ruch - přeshraniční - infocentra - dokončení 
 

1773.  JM 
V Hevlíně otevírají informační centrum / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 38 (17.9.2007), s. 5. 
obce - Hevlín - kultura - kulturní zařízení - informační centra - otevření 
 

1774.  SMO 
V Hevlíně otevřeli Přeshraniční informační centrum / smo. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 228 (1.10.2007), s. 3. 

dtto: 

SMO. V Hevlíně otevřeli informační centrum. Znojemské noviny. 5.10.2007, roč. 5, č. 40, 
s. 2. 
obce - Hevlín - Laa an der Thaya - cestovní ruch - přeshraniční - informační - centra - 
otevření 
 

1775.  GRD 
Silnici do Hevlína opraví do prosince / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 237 (11.10.2007), s. 3. 
obce - Hevlín - Znojmo (Česko) - silniční doprava - opravy - rekonstrukce - dokončení 
 

1776.  EKO 
Heluz dá 800 milionů do rozšíření výroby / eko. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-
9587 -- Roč. 51, č. 212 (1.11.2007), s. 16. 
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dtto: 

KORBEL, Petr. Více cihel z Moravy. Ekonom. 1.-7.11.2007, č. 44, s. 15. 
obce - Hevlín - průmysl - výrobci - cihly - Heluz - produkce - zvýšení 
 

1777.  SMOLA, Daniel 
Hevlín: investice 850 milionů : Firma Heluz začíná v Hevlíně stavět zcela novou továrnu   
na výrobu stavebního materiálu. Investovat hodlá osm set padesát milionů korun / Daniel 
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 257 
(3.11.2007), s. 1. 

dtto: 

CHAF. U Hevlína vyroste další cihelna. Znojemský týden. 5.11.2007, roč. 7, č. 45, s. 1. 
obce - Hevlín - průmysl - cihelny - Heluz - továrny - výstavba - produkce - zvýšení 
 

1778.  JM 
Na východě okresu se silnice opravují, na západě flikují / jm, chaf. -- In: Znojemský týden 
: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 45 (5.11.2007), s. 3.  
obce - Hevlín - Suchohrdly u Znojma - doprava - silnice - opravy - rekonstrukce 
 

1779.  EIS 
Nejlepší cihly budou z Hevlína / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 46 (13.11.2007), s. 2. 
obce - Hevlín - průmysl - cihelny - Heluz - továrny - výstavby - produkce - navýšení 
 

1780.  MM 
Cihelna slíbila výměnu zařízení / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 273 (23.11.2007), s. 3. 
obce - Hevlín - průmysl - cihelny - Heluz - zařízení - výměna 
 

1781.  PŘESHRANIČNÍ 
Přeshraniční informační centrum otevřeno!. -- In: Hevlínský zpravodaj. -- Roč. 14, č. 2 
(27.12.2007), s. 2. 
obce - Hevlín - Laa an der Thaya - cestovní ruch - Přeshraniční informační centrum - 
otevření 
 
 
 

Hluboké Mašůvky:  
 
 

1782.  NOVÁK, Pavel Kryštof 
Sobotní pouť do Hlubokých Mašůvek bude dvoustá / Pavel Kryštof Novák. -- In: 
Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 9 (2.3.2007), s. 2. 

dtto:  

NOVÁK, Pavel Kryštof. Mašůvky jsou hluboko zakořeněny v srdcích poutníků. Znojemsko 
Víkend. 16.3.2007, roč. 2, č. 11, s. 7. 
obce - Hluboké Mašůvky - církev - poutě 
 

1783.  GRD 
V Mašůvkách mají unikátní filmový archiv / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 142 (19.6.2007), s. 3. 
obce - Hluboké Mašůvky - dějiny - archivy - historické - filmové - nahrávky - nálezy - 
osobnosti - kronikáři - Adámek, Zdeněk - zpracování 
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1784.  TREK 
Stíhačky a letadla létaly u Mašůvek / trek. -- Roč. 7, č. 25 (19.6.1997), s. 4. -- In: 
Znojemsko 
obce - Hluboké Mašůvky - zájmová činnost - modelářství - letecké modelářství - Model 
City - Jets over Czech 
 

1785.  EISENBRUK, Jiří  
Mašůvecké nebe zastínily vrtulníky / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 24 
(12.6.2007), s. 4. 
obce - Hluboké Mašůvky - zájmová činnost - modelářství - letectví - vrtulníky - Model 
City 
 

1786.  MM 
Do Mašůvek míří nejlepší akrobaté / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 181 (6.8.2007), s. 3. 
obce - Hluboké Mašůvky - zájmová činnost - letecké modelářství - modely - soutěže - Air 
Combat 
 

1787.  CHAF 
Věžní schránky vydávají stará svědectví / chaf. -- In: Znojemský týden :Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 35 (27.8.2007), s. 5. 

dtto: 

NOVÁK, Pavel Kryštof. Blížkovická kostelní makovice vydala svoje dávné tajemství. 
Znojemsko. 28.8.2007, roč. 17, č. 35, s. 1. 
obce - Blížkovice (Česko) - Hluboké Mašůvky - historické - památky - kostely - věže - 
schránky - otevření - listiny 
 

1788.  ADÁMEK, Zdeněk 
Kostel dostane nový kříž / Zdeněk Adámek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 202 (30.8.2007), s. 7. 
obce - Hluboké Mašůvky - církev - kostely - kříže - náhrada - rekonstrukce 
 

1789.  JM 
Čestný občan Mašůvek Bauer byl přítelem Otokara Březiny / jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 40 (1.10.2007), s. 6. 
obce - Hluboké Mašůvky - kultura - hudba - osobnosti - skladatelé - Bauer, František - 
vzpomínky 
 

1790.  ADÁMEK, Zdeněk 
Věž kostela v Hlubokých Mašůvkách má nový kříž / Zdeněk Adámek. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 45 (5.11.2007), s. 9.  

dtto: 

ADÁMEK, Zdeněk. Hluboké Mašůvky mají na kostele nový měděný kříž. Znojemsko. 
13.11.2007, roč. 17, č. 46, s. 12. 
obce - Hluboké Mašůvky - církev - kostely - Navštívení P. Marie - kříže - náhrada - 
dokončení 
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Hnanice :  
 
 

1791.  MCH 
Hnanice získaly cenu za nejlepší květinovou výzdobu / mch. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 191 (17.8.2007), s. 3. 
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - rozvoj - Vesnice roku - 13. ročník - ocenění - Fulínova 
cena - květinová výzdoba 
 
 
 

Hodonice :  
 
 

1792.  AC 
Hodonická čistička pracuje / ac. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 17, č. 35 (10.2.2007), s. 3. 
obce - Hodonice - vodní hospodářství - čistírna odpadních vod - dokončení - zahájení - 
provoz 
 

1793.  EI 
V Hodonicích postavili třetí čističku / EI. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 38 
(14.2.2007), s. 13. 

dtto: 

eis. Evropská rarita: tři čistírny v obci. Znojemsko. 13.2.2007, roč. 17, č. 7, s. 9. 
obce - Hodonice - vodní hospodářství - čistírna odpadních vod - zahájení - provoz 
 

1794.  JIP 
I kostel může dostat vánoční dárek / jip. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 1 (2.1.2007), s. 3. 
obce - Hodonice - církev - kostely - kříže - makovice - kostel sv. Jakuba Většího 
 

1795.  MOŠTĚK, Martin 
Internet mají i malé knihovny / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- Roč. 5, č. 11 
(16.3.2007), s. 3. -- ISSN 1802-0933 
obce - Hodonice - služby - internet - zpřístupnění - zavádění 
 

1796.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Hodonínští zastupitelé schválili rozpočet / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 87 (13.4.2007), s. 3. 
obce - Hodonice - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Hodonice - rozpočet - 
schválení 
 

1797.  ČERNÁ, Anna 
V obci už mají tři čističky / Anna Černá. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 7, s. 3 (16.2.2007).  
obce - Hodonice - vodní hospodářství - čistírny odpadních vod - zahájení - provoz 
 

1798.  DAR 
Hodonice řeší psy / dar. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 14 
(6.4.2007), s. 3. 
obce - Hodonice - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Hodonice - vyhlášky - psi 
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1799.  JIP 
Mladí turisté z Hodonic bodovali v Ivančicích i Brně / jip. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 18 (30.4.2007), s. 5. 
obce - Hodonice - zájmová činnost - Turistický oddíl mládeže - Stopa - účast – soutěže 
 

1800.  TIK 
Jiří Albrecht, první podnikatel na Znojemsku, odchází... / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 
1212-169X -- Roč. 17, č. 28 (10.7.2007), s. 1. 
obce - Hodonice - sport - námořní jachting - mořeplavba - osobnosti - mořeplavci - 
podnikatelé - Albrecht, Jiří, 1951- 
 

1801.  DAR 
Rozhodne se v referendu? / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 209 (7.9.2007), s. 3. 
 obce - Hodonice - Tasovice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné elektrárny - 
sluneční energie - výstavby - Juwi - referendum 
 

1802.  JM 
Obilí je drahé, zdražení pečiva a masa je nasnadě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 37 (10.9.2007), s. 5. 
obce - Hodonice - zemědělství - zemědělci - setkání - Zenza a. s. - Agrofert Holding a. s. - 
obilí - ceny - zvýšení - pečivo - zdražení 
 
 
 

Horní  Břečkov:  
 
 

1803.  EIS 
Znojemské mléko pro bavorské mlékárny / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 50 
(11.12.2007), s. 2. 
obce - Horní Břečkov - průmysl - mlékárenství - podniky - mléko - zahraničí - vývoz 
 
 
 

Horní  Dubňany:  
 
 

1804.  EIS 
Horní Dubňany elektrárny neodmítají / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 
17, č. 8 (20.2.2007), s. 3. 

dtto: 

mask. Větrníky předmětem anket i anonymních letáků. Zrcadlo. 23.3.2007, roč. 6, č. 6,   
s. 2. 
obce - Horní Dubňany - průmysl - energetika - elektrárny - větrné elektrárny 
 

1805.  MASK 
Starosta Jiří Stanislav - herec v roli právníka / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 6 
(23.3.2007), s. 3. 

dtto: 

doms. Starosta hraje právníka ve Velmi křehkých vztazích. Znojemský týden. 26.3.2007, 
roč. 7, č. 13, s. 6. 
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obce - Horní Dubňany - kultura - film - Velmi křehké vztahy - herci - starostové - 
Stanislav, Jiří 
 

1806.  SVOBODOVÁ, Lucie 
Rozpočet obce Horní Dubňany na rok 2007 / Lucie Svobodová. -- In: Zpravodaj obce Horní 
Dubňany. -- Č. 1 (2007), s. 2-3. 
obce - Horní Dubňany - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočty – 2007 
 

1807.  Z 
Z knihovny. -- In: Zpravodaj obce Horní Dubňany. -- Č. 2 (2007), s. 7. 
obce - Horní Dubňany - kultura - kulturní - zařízení - knihovny - Místní knihovna Horní 
Dubňany - shrnutí 
 

1808.  INFORMACE 
Informace z obce. -- In: Zpravodaj obce Horní Dubňany. -- Č. 1 (2007), s. 6-7. 

dtto: 

STANISLAV, Jiří. Informace z obce. Zpravodaj obce Horní Dubňany. 2007, č. 2, s. 8-9. 
obce - Horní Dubňany - rozvoj - rekonstrukce - výstavba 
 

1809.  SVOBODOVÁ, Lucie 
Rozpočet obce do 11/2007 / Lucie Svobodová. -- In: Zpravodaj obce Horní Dubňany. --  
č. 2 (2007), s. 2. 
obce - Horní Dubňany - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočty - 2007 
 

1810.  ČERNÝ, Josef 
Dubňan Cup 2007 / Josef Černý. -- In: Zpravodaj obce Horní Dubňany. -- Č. 2 (2007),   
s. 3-4. 
obce - Horní Dubňany - sport - fotbal - turnaje - 8. ročník 
 
 
 

Horní  Dunajovice:  
 
 

1811.  O 
O pokladu v rakvi : pověst z Horních Dunajovic. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 1 (12.1.2007), 
s. 10. 
obce - Horní Dunajovice - kultura - literatura – pověsti 
 

1812.  BE 
Horní Dunajovice budou vonět po guláších / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 34 (20.8.2007), s. 7. 
obce - Horní Dunajovice - kultura - slavnosti - 7. ročník - posezení - guláše - Gulášová 
olympiáda 
 

1813.  DOMS 
V Želeticích spustili čistírnu / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 39 (24.9.2007), s. 2. 
obce - Horní Dunajovice - Želetice - vodní hospodářství - čistírny odpadních vod - 
dokončení - ČOV Želetice 
 

1814.  HLADÍK, Jaroslav 
Z historie i současnosti vinařských Horních Dunajovic / Jaroslav Hladík. -- In: Vinařský 
obzor. -- ISSN 1212-7884. -- Roč. 101, č. 4 (2008), s. 104-105. 
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obce - Horní Dunajovice - vinařství - dějiny – současnost 
 
 
 

Horní  Kounice :  
 
 

1815.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Dominanta byla dříve tvrzí / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 5 (2.2.2007), s. 6. 
obce - Horní Kounice - historické - památky - tvrze 
 

1816.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo : [Horní Kounice] / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-
169X -- Roč. 17, č. 17 (24.4.2007), s. 5. 
obce - Horní Kounice - církev - památky - kostely - kostel sv. Michala 
 
 
 

Hostěradice:  
 
 

1817.  MS 
Nový průtah zlepší bezpečnost / ms. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 18, č. 55 (6.3.2007), s. 3. 
obce - Hostěradice - doprava - průtahy - rekonstrukce 
 

1818.  EIS 
Hostěradické děti do nového / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 1 
(3.1.2007), s. 3. 
obce - Hostěradice - školství - mateřské školy - výstavba 
 

1819.  DOMS 
V Hostěradicích začíná úplná uzavírka / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 11 (12.3.2007), s. 4. 
obce - Hostěradice - doprava - uzavírky - silnice - rekonstrukce  
 

1820.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Dominanta náměstí je zřejmě tvrzí : tvrz byla radnicí, zájezdním hostincem i kulturním 
domem / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 21 
(25.5.2007), s. 7. 
obce - Hostěradice - historické - památky - tvrze - historie - současnost - využití 
 

1821.  DOMS 
Přes Hostěradice už se jezdí / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 26 (25.6.2007), s. 13. 
obce - Hostěradice - doprava - rekonstrukce - průtahy - dokončení 
 

1822.  MM 
Hostěradice budou větší / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 171 (25.7.2007), s. 3. 
obce - Hostěradice - stavebnictví - domy - výstavby - projekty – Pozemkový fond 
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1823.  MASK 
Černá skládka zmizí / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 15 (31.8.2007) 
obce - Hostěradice - životní prostředí - černé skládky - odstranění 
 

1824.  DOMS 
Zachránili přírodní památku / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 51/52 (17.12.2007), s. 3. 
obce - Hostěradice - příroda - přírodní - rezervace - památky - chráněné rostliny - 
záchrana 
 
 
 

Host im: 
 
 

1825.  MOŠTĚK, Martin 
Větrníky míří také na západ regionu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 178 (2.8.2007), s. 3. 
obce - Hostim - Pavlice - průmysl - energetika - větrné - elektrárny - výstavba 
 
 
 

Hrabět ice :  
 
 

1826.  ČTK 
Kasárna v Hraběticích by mohla mít nové využití / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 267 (15.11.2007), s. 3. 
obce - Hrabětice - vojenství - kasárny - pozemky - využití - Divorsio 
 
 
 

Hrádek:   
 
 

1827.  MACOUN, Eman 
Hrádek: Betlém z perníku / Eman Macoun. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -
- Roč. 2, č. 1 (5.1.2007), s. 5. 
obce - Hrádek - kultura - tradice - Vánoce - betlémy 
 

1828.  MM 
Hrádek nabídne nové parcely / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 18, č. 198 (25.8.2007), s. 3. 
obce - Hrádek - stavebnictví - pozemky - parcely - rodinné domy - výstavba 
 

1829.  JM 
Na každém druhém zastupitelstvu v Hrádku řeší nepříjemný zápach / jm. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 42 
(15.10.2007), s. 3. 
obce - Hrádek - Jevišovice (Česko) - životní prostředí - drůbežárny - zápach - 
Agrodružstvo Jevišovice 
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1830.  VÝSTAVBA 
Výstavba solární elektrárny. -- In: Hrádecký zpravodaj. -- Roč. 9, č. 3 (26.10.2007), s. 5. 
 . -- R-2820 
obce - Hrádek - průmysl - energie - fotovoltaické - elektrárny - Solar 2 s.r.o. - výstavba 
 

1831.  EISENBRUK, Jiří  
V Hrádku bude po Třech králích unikátní betlém sněden / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 17, č. 50 (11.12.2007), s. 3. 
obce - Hrádek - církev - tradice - Vánoce - betlémy 
 

1832.  GRD 
V kostele v Hrádku je možná rekordní perníkový betlém / grd. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 302 (31.12.2007), s. 3. 

dtto: 

CHAF. Obří betlém z perníku dominoval výstavě z Hrádku. Znojemský týden. 17.12.2007, 
roč. 7, č. 51/52, s. 9. 
SMOLA, Vojtěch. Perníkové postavičky z Hrádku překonaly rekord. Mladá fronta dnes. 
12.1.2008, roč. 19, č. 10, s. 4, Jižní Morava. 
obce - Hrádek - církev - tradice - perníkové - betlémy - rekordy 
 
 
 

Hrušovany n/Jev.  
 
 

1833.  MOŠTĚK, Martin 
Loukotová: Lidé se trochu nudí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 47 (24.2.2007), s. 3. 
obce - Hrušovany n/Jev. - veřejný život - místní správa - Městský úřad Hrušovany n/Jev. 
- aktivity 
 

1834.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Cyklosezona začala : v Hrušovanech se sešlo na sto příznivců cyklistiky / Tereza 
Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 81 
(5.4.2007), s. 28. 
obce - Hrušovany n/Jev. - sport - cyklistika - sezona - zahájení 
 

1835.  TŘÍKRÁLOVÁ 
Tříkrálová sbírka. -- In: Hrušovanský zpravodaj. -- Roč. 29, č. 1 (2007), s. 15. -- R-2811 
obce - Hrušovany n/Jev. - sociální péče - Tříkrálová sbírka 
 

1836.  MAKROVSKÁ, Pavla 
Zpráva o fungování Hrušovanského fotbalu - 15 let / Pavla Makrovská. -- In: Hrušovanský 
zpravodaj. -- Roč. 29, č. 1 (2007), s. 25-26 . -- R-2811 
obce - Hrušovany n/Jev. - sport - fotbal - TJ Cukrovar Hrušovany - 15. výročí 
 

1837.  STAVY 
Stavy obyvatel obce Hrušovany nad Jevišovkou v roce 2006. -- In: Hrušovanský 
zpravodaj. -- Roč. 29, č. 1 (2007), s. 29 . -- R-2811 
obce - Hrušovany n/Jev. - veřejný život - obyvatelstvo - pohyb - 2006 
 

1838.  CÍZLER, Josef 
Sdružení hrušovanských vinařů o.s. / Josef Cízler. -- In: Hrušovanský zpravodaj. -- Roč. 
29, č. 1 (2007), s. 31 . -- R-2811; 
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dtto: 

CÍZLER, Josef. Sdružení hrušovanských vinařů o. s. Hrušovanský zpravodaj. 2007, roč. 
29, č. 3. s. 26. 
obce - Hrušovany n/Jev. - veřejný život - společenské - organizace - spolky - vinaři - 
Sdružení hrušovanských vinařů o. s. 
 

1839.  PROGRAMOVÉ 
Programové prohlášení Rady Města Hrušovany nad Jevišovkou pro volební období 2006-
2010. -- In: Hrušovanský zpravodaj. -- Roč. 29, č. 2 (2007), s. 3-5 . -- R-2811 
obce - Hrušovany n/Jev. - veřejný život - místní správa - Městský úřad Hrušovany n/Jev. 
- Rada města Hrušovany n/Jevišovkou - Programové prohlášení - 2006-2010 
 

1840.  MATĚJKOVÁ, J. 
Kolonie : pan Emil Chmelík - 1926 - vzpomíná / J. Matějková. -- In: Hrušovanský 
zpravodaj. -- Roč. 29, č. 2 (2007), s. 18-20 . -- R-2811 
obce - Hrušovany n/Jev. - dějiny - Sudety (Česko) - pohraničí - kolonizace - kolonie 
 

1841.  SMOLA, Daniel 
Hrušovanský zámek chce pět kupců / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 107 (9.5.2007), s. 1. 

dtto: 

SMOLA, Daniel. Zámek bude možná prodán už dnes. Rovnost-Znojemský deník. 
10.5.2007, roč. 18, č. 108, s. 3. 
obce - Hrušovany n/Jev. - historické - památky - zámky - prodej - zájemci 
 

1842.  SMOLA, Vojtěch 
Hrušovanští se nudí, to chce změnu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 107 (9.5.2007), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Hrušovany n/Jev. - veřejný život - místní správa - Městský úřad Hrušovany n/Jev. 
- osobnosti - starostové - Loukotová, Alena - rozhovory 
 

1843.  ŠUF 
Místostarosta Josef Cízler: Prioritou je čistírna odpadních vod / šuf. -- In: Znojemsko. -- 
ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 20 (15.5.2007), s. 8. 
obce - Hrušovany n/Jev. - veřejný život - místní správa - osobnosti - místostarostové - 
Cízler, Josef - rozhovory - aktuální - problémy 
 

1844.  DAR 
Děti dostanou skatepark / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 153 (2.7.2007), s. 3. 
obce - Hrušovany n/Jev. - sport - skateboard - skateparky - vybudování 
 

1845.  GROSSMANN, David 
V Hrušovanech vznikne sanatorium / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 169 (23.7.2007), s. 3. 
obce - Hrušovany n/Jev. - služby - sanatoria - rehabilitační - centra - výstavba 
 

1846.  MM 
Hrušovany slavily / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, 
č. 187 (13.8.2007), s. 3. 

dtto: 

BE. V Hrušovanech slavili Vavřince. Znojemský týden. 13.8.2007, roč. 7, č. 33, s. 8. - 
MM. Hrušovany slavily. Znojemské noviny. 17.8.2007, roč. 5, č. 33, s. 4. 
obce - Hrušovany n/Jev. - kultura - slavnosti - tradice - Vavřinecké slavnosti - 1. ročník 
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1847.  DAR 
Hrušovany chtějí novou čističku za padesát milionů / dar. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 200 (28.8.2007), s. 3. 
obce - Hrušovany n/Jev. - vodní hospodářství - čističky - dotace - získání - výstavba 
 

1848.  ZDENĚK 
Zdeněk Řezníček : (nar. 7.7.1941 v Třebíči). -- In: Hrušovanský zpravodaj. -- Roč. 29, č. 4 
(2007), s. 28 . -- R-2811 
obce - Hrušovany n/Jev. - kultura - literatura - osobnosti - básníci - Řezníček, Zdeněk - 
životopisy 
 

1849.  STANĚK, Rolf 
21. hrušovanské setkání přátel koní a hudby / Rolf Staněk. -- In: Hrušovanský zpravodaj. 
-- Roč. 29, č. 5 (2007), s. 23-25 . -- R-2811 
obce - Hrušovany n/Jev. - kultura - slavnosti - Hrušovanské setkání - koně - Rolftown - 
21. ročník 
 
 
 

Chvalovice :  
 
 

1850.  TREK 
Větrníky u Chvalovic Znojmo nechce / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 45 
(6.11.2007), s. 2. 
obce - Chvalovice - průmysl - energie - větrné elektrárny - výstavba - nesouhlas 
 

1851.  GRD 
Celníci našli v Hatích rekordní počet padělků / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 286 (8.12.2007), s. 3. 
obce - Chvalovice - Hatě - policie - Celní správa - padělky - zabavení 
 
 
 

Jamol ice :  
 
 

1852.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 43 (23.10.2007), 
s. 11. 
obce - Jamolice - Polánka - historické památky - domy - vzpomínky 
 
 
 

Jaros lavice:  
 
 

1853.  MARKEL, Martin 
Kapitoly z dějin Jaroslavic aneb, Co již v knize nebylo / Martin Markel. -- In: Jaroslavické 
noviny. -- Č. 1 (2007), s. 4. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - publikace - Dějiny Jaroslavic - 
doplnění 
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1854.  MACHOVEC, Jaroslav 
Jaké bylo počasí v naší obci za II. pololetí 2006 : amatérské zpracování / Jaroslav 
Machovec. -- In: Jaroslavické noviny. -- č. 1 (2007), s. 5. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - teploty - srážky - přehled -           
2. pololetí – 2006 
 

1855.  JM 
Pohořelický kapr je i z Jaroslavic / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 10 (5.3.2007), s. 6. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - obchod - ochranná známka - Pohořelický kapr 
 

1856.  DR 
Jaroslavice: Největší arkádové nádvoří / dr. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 5, č. 11 (16.3.2007), s. 6. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - vlastnictví - soudní 
procesy 
 

1857.  MACOUN, Eman 
Rakouský psychiatr chce do zámku v Jaroslavicíh investovat stamiliony / Eman Macoun, 
TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 15 (11.4.2007), s. 1. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - investice - majitelé - 
soudní procesy - majetek 
 

1858.  JM 
Místo větrné postaví sluneční elektrárnu / jm, chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 29 (16.7.2007), s. 3. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - Božice - průmysl - energetika - větrné elektrárny - 
sluneční - elektrárny - výstavba 
 

1859.  DAR 
Začala výstavba největší solární elektrárny v Česku / dar. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 165 (18.7.2007), s. 3. 

dtto: 

SOL. Slunce z Moravy vyrobí elektřinu. Mladá fronta dnes. 20.7.2007, roč. 18, č. 167,     
s. B1,B2. 
DAR. U Jaroslavic roste největší solární elektrárna v zemi. Znojemské noviny. 20.7.2007, 
roč. 5, č. 29, s. 2. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - sluneční energie - sluneční - 
elektrárny - Energy 21 - výstavby 
 

1860.  BE 
Policisté se na hranicích nenudí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 33 (13.8.2007), s. 3. 
obce - Hatě - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - hranice - hraniční přechody - policie - 
Cizinecká a pohraniční policie - trestná činnost - převaděči 
 

1861.  VSM 
Největší sluneční elektrárna / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 
18, č. 221 (21.9.2007), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - sluneční energie - sluneční - 
elektrárny - Energy 21 - dokončení 
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1862.  JM 
Sluneční elektrárna dnes vyzkouší panely / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 40 (1.10.2007), s. 2. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - sluneční - elektrárny - panely - 
zkušební provoz - Energy 21 
 

1863.  JUREČKOVÁ, Barbora 
Jaroslavická solární elektrárna má svoje zastánce, ale sem tam se objeví i kritický hlas / 
Barbora Jurečková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 40 (2.10.2007), s. 3. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - solární elektrárny - výstavba - 
obyvatelé - nesouhlas - protesty 
 

1864.  GROSSMANN, David 
Elektrárna obci přinese prestiž a pracovní místa / David Grossmann. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 233 (6.10.2007), s. 3. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - solární elektrárny - spuštění - 
Energy 21 
 

1865.  JM 
Elektrárna v Jaroslavicích nabrala mírné zpoždění / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 41 (8.10.2007), s. 5. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - sluneční - elektrárny - provoz - 
zpoždění - Energy 21 - Buzrla, Tomáš - rozhovory 
 

1866.  EISENBRUK, Jiří  
Jaroslavičtí sumci se pekáče obávat nemusejí / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
17, č. 45 (6.11.2007), s. 5. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - Jaroslavický rybník - ryby - 
výlovy 
 

1867.  ČTK 
Největší sluneční elektrárna vyrábí i pod mrakem / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 272 (22.11.2007), s. 4, Jižní Morava. 

dtto: 

SMO. Spustili obří solární elektrárnu. Rovnost-Znojemský deník. 22.11.2007, roč. 18,     
č. 272, s. 3. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - elektrárny - solární elektrárny - 
provoz - Energy 21 
 

1868.  VOJTEK, Milan 
V Jaroslavicích slunce rozsvítí žárovky : na čtyři stovky domácností v obci na Znojemsku 
bude zásobovat elektrárna s patnáci tisíci panely / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 
1211-2119. -- Roč. 17, č. 275 (26.11.2007), s. 12. 

dtto: 

SMOLA, Daniel. Elektrárna už chytá sluneční paprsky. Rovnost-Znojemský deník. 
26.11.2007, roč. 18, č. 275, s. 3. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - alternativní zdroje - solární 
elektrárny - projekty - výstavba - firmy - Energy 21 
 

1869.  MARKEL, Martin 
Velké postavy jaroslavické minulosti: Anton Wittmann (1770-1842) / Martin Markel. -- In: 
Jaroslavické noviny. -- Č. 2 (2007), nestr. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - hospodářství - osobnosti - ekonomové - Wittmann, 
Anton - životopisy 



Znojemsko v tisku 2007 

 

 

243 

 

1870.  JUREČKOVÁ, Barbora 
V Jaroslavicích byl v sobotu zahájen provoz elektrárny / Barbora Jurečková. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 17, č. 48 (27.11.2007), s. 2. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - solární elektrárny - provoz – 
zahájení 
 

1871.  SMOLA, Daniel 
Elektrárna už chytá sluneční paprsky : v Jaroslavicích spustili představitelé firmy Energy 
21 a obce největší solární elektrárnu ve střední Evropě / Daniel Smola. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 48 (30.11.2007), s. 2. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - solární elektrárny - spuštění - 
Energy 21 
 

1872.  EIS 
Jaroslavice mají první stoletou: Boženu Panáčkovou / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17,    
č. 49 (4.12.2007), s. 2. 

dtto: 

JM. Božena Panáčková má sto let. Znojemský týden. 10.12.2007, roč. 7, č. 50, s. 5. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - obyvatelstvo - Panáčková, Božena - 100. výročí - 
narození 
 

1873.  NOVÁK, Jan A. 
Morava se stává rájem solárních elektráren : Zelený byznys v Česku / Jan A. Novák. -- In: 
Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 51, č. 241, 24 (12.12.2007) s. 17. 
Morava (Česko) - obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - solární 
elektrárny - budování - Energy 21 
 

1874.  MM 
Jaroslavičtí vinaři požehnají vína / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 301 (29.12.2007), s. 3. 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinařství - víno - žehnání vína 
 

1875.  SMOLA, Vojtěch 
Spor o jaroslavický zámek půjde k soudu / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 3 (4.1.2007), s. 2, Jižní Morava 
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - vlastnictví - soudní - 
spory 
 
 
 

Jevišovice :  
 
 

1876.  KRUTIŠ, Dalibor 
Soutěžili o nejlepší jitrnici : vyhlášení královského vzorku předcházely desítky domácích 
zabijaček / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
17, č. 24 (29.1.2007), s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - zájmová činnost - vaření - domácí zabijačka - speciality - 
jitrnice - soutěže - Jevišovická jitrnice – Sýpka Jevišovice 
 

1877.  VLKOVÁ, Jitka 
Jevišovický agrozázrak : zemědělský podnik ze Znojemska se chystá farmařit v Rumunsku 
/ Jitka Vlková. -- In: Týden. -- ISSN 1210-9940 -- Roč. 14, č. 5, s. 56-58 (29.1.2007). 
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obce - Jevišovice (Česko) - zemědělství - Agrodružstvo Jevišovice - aktivity - hospodaření - 
úspěchy - drůbežářství - krokodýlí farmy - bioplynové stanice - míchárny krmiv - 
osobnosti - starostové - Rada, Bohumír 
 

1878.  EISENBRUCK, Jiří  
Jevišovická jitrnice opravdu chutnala / Jiří Eisenbruck. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- 
Roč. 17, č. 27, s. 14 (1.2.2007). 
obce - Jevišovice (Česko) - zájmová činnost - vaření - soutěže - jitrnice - Jevišovická 
jitrnice - 3. ročník – Sýpka Jevišovice 
 

1879.  KRUTIŠ, Dalibor 
Svobodovy jitrnice jsou vyhlášené / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 27 (1.2.2007), s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - zájmová činnost - vaření - domácí zabijačka - jitrnice - soutěže 
- Jevišovická jitrnice - vítězové - Svoboda, Josef 
 

1880.  ČTK 
Agrodružstvo Jevišovice míří i do Rumunska / čtk. -- In: Hospodářské noviny. -- ISSN 
0862-9587 -- Roč. 51, č. 31 (13.2.2007), s. 14. 

dtto: 

SMOLA, Daniel. Rolníky láká Rumunsko. Rovnost-Znojemský deník. 13.2.2007, roč. 17, 
č. 37, s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - zemědělství - podniky - Agrodružstvo Jevišovice- aktivity - 
farmy - zakládání - Ukrajina - Rumunsko 
 

1881.  SMOLA, Vojtěch 
Jevišovice s pouhými 1200 obyvateli se staly městem / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 46 (23.2.2007), s. 1, Jižní Morava.  
obce - Jevišovice (Česko) - veřejný život - místní správa - statut města – získání  
 

1882.  EISENBRUCK, Jiří  
Jitrnicí se stávají Jevišovice originální široko daleko / Jiří Eisenbruck. -- In: Znojemsko. -- 
ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 5 (30.1.2007), s. 10.  

dtto: 

dak. Jevišovickou Sýpkou opět zavoněly jitrnice. Znojemské noviny. 2.2.2007, roč. 5, č. 5, 
s. 7. 
obce - Jevišovice (Česko) - kultura - slavnosti - gastronomie - Jevišovická jitrnice 
 

1883.  EIS 
Venuše ano, medvědi ne / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 6 
(6.2.2007), s. 4. 
obce - Jevišovice (Česko) - historické - památky - zámky - rekonstrukce – expozice 
 

1884.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Jevišovický zámek zazáří novotou : Starý Jevišovický zámek bude i letos zavřený. V plánu 
jsou další opravy. Fasáda, kanalizace a dokončení střechy / Darina Rubešová. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 123, s. 3 (28.5.2007). 
obce - Jevišovice (Česko) - historické - památky - zámky - Starý zámek - uzavření - 
opravy - generální - rekonstrukce 
 

1885.  SMOLA, Vojtěch 
Městu Jevišovice chybí lékárna : jen necelý rok vydržela v Jevišovicích otevřená místní 
lékárna. Lidé tak znovu pro léky jezdí do Znojma / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 125, s. 1(30.5.2007).  
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obce - Jevišovice (Česko) - zdravotnictví - lékárny - zrušení 
 

1886.  DAR 
Jevišovice slavily povýšení na město / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18,   č. 129 (4.6.2007), s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - veřejný život - místní správa - statut města - navrácení – 
oslavy 
 

1887.  SMOLA, Vojtěch 
Vynálezce střely osvobozen / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 18, č. 137 (13.6.2007), s. 1, 2,  Jižní Morava. 
obce - Jevišovice (Česko) - soudnictví - kauzy - vynálezci - Libra, Vlastimil - náboje - 
Snail 
 

1888.  PKN 
Po 62 letech Jevišovice opět městem / PKN. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 
17, č. 23 (5.6.2007), s. 13. 
obce - Jevišovice (Česko) - kultura - slavnosti - statut města - získání - oslavy 
 

1889.  MAŘÍK, Martin 
Jevišovičtí věří krokodýlům i sluneční energii / Martin Mařík. -- In: Hospodářské noviny. -
- ISSN 0862-9587 -- Roč. 51, č. 131 (10.7.2007), s. 14. 
obce - Jevišovice (Česko) - Velký Karlov - zemědělství - chovatelství - farmy - krokodýli - 
krokodýlí farmy 
 

1890.  JM 
Krajská radní: domovy důchodců nerušíme / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 25 (18.6.2007), s. 2. 
obce - Jevišovice (Česko) - Božice - sociální péče - domovy důchodců - opravy - kapacita - 
zmenšení 
 

1891.  GROSSMANN, David 
Agrodružstvo: 8 milionů pokuta / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 167 (20.7.2007), s. 1. 

dtto: 

STŘECHA, František. Jevišovice dostaly pokutu v milionech. Znojemský týden. 23.7.2007, 
roč. 7, č. 30, s. 1. 
EIS. Agrodružstvu se nelíbí pokuta 8 000 000 Kč. Znojemsko. 24.7.2007, roč. 17, č. 30,  
s. 1. 
obce - Jevišovice (Česko) - zemědělství - chovatelství - drůbežárny - Agrodružstvo 
Jevišovice - pokuty - antimonopolní - úřady 
 

1892.  JM 
Jevišovičtí bioplyn odmítají / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 31 (30.7.2007), s. 1.  
obce - Jevišovice (Česko) - zemědělství - Agrodružstvo Jevišovice - bioplyn - bioplynové 
stanice - nesouhlas 
 

1893.  KRUTIŠ, Dalibor 
Jevišovice jsou proti bioplynu : Agrodružstvo Jevišovice chce postavit stanici na zpracování 
biomasy. Vedení města nesouhlasí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 175 (30.7.2007), s. 1. 

dtto: 
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KRUTIŠ, Dalibor. Jevišovice jsou proti stavbě stanice bioplynu. Znojemské noviny. 
3.8.2007, roč. 5, č. 31, s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - zemědělství - biomasa - zpracování - stanice - výstavba - 
Agrodružstvo Jevišovice - obyvatelé - Obecní úřad Jevišovice - nesouhlas 
 

1894.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Bioplynové stanice tady nechceme, shodli se obyvatelé Jevišovic a Bojanovic / Ľuba 
Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 32 (7.8.2007), s. 1, 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - Bojanovice - průmysl - energetika - bioplyn - bioplynové 
stanice - nesouhlas 
 

1895.  EIS 
Jevišovické kulturní léto přilákalo opět více návštěvníků / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, 
č. 32 (7.8.2007), s. 5. 
obce - Jevišovice (Česko) - kultura - slavnosti - kulturní léto - vína - přehlídky 
 

1896.  MOŠTĚK, Martin 
Jevišovický zámek má vady na kráse : někteří obyvatelé Jevišovic kritizují nekulturní 
prostředí starého zámku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 183 (8.8.2007), s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - historické - památky - zámky - chátrání 
 

1897.  JM 
Důchodci z domova žádají o bydlení / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 34 (20.8.2007), s. 1, 2. 
obce - Jevišovice (Česko) - sociální péče - tělesně postižení - mentálně postižení - 
náhradní - bydlení - hledání - Domov pro seniory Jevišovice 
 

1898.  BAYEROVÁ, Marta 
Jevišovická přehrada si žádá ošetření / Marta Bayerová. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 38 (17.9.2007), s. 4. 
obce - Jevišovice (Česko) - vodní hospodářství - přehrady - historie - současnost - 
projekty - opravy 
 

1899.  GROSSMANN, David 
Jevišovicím zase hrozí pokuta / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 226 (27.9.2007), s. 1.  
obce - Jevišovice (Česko) - životní prostředí - drůbež - chovy - Agrodružstvo Jevišovice - 
znečištění - pokuty - Česká inspekce životního prostředí 
 

1900.  JM 
Na každém druhém zastupitelstvu v Hrádku řeší nepříjemný zápach / jm. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 42 
(15.10.2007), s. 3. 
obce - Hrádek - Jevišovice (Česko) - životní prostředí - drůbežárny - zápach - 
Agrodružstvo Jevišovice 
 

1901.  KRUTIŠ, Dalibor 
Zámek otevře brány v květnu : Příští rok se znovu otevře zámek v Jevišovicích. Lákadlem 
bude unikátní sbírka Františka Vildomce / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 246 (22.10.2007), s. 1. 
obce - Jevišovice (Česko) - historické - památky - zámky - otevření - opravy - dokončení - 
Moravské zemské muzeum - Vildomec, František, 1878-1975 - sbírky 
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1902.  VSM 
Stojí 110 let : Nejstarší zděná přehrada na podzim / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 253 (30.10.2007), s. 1, 2, Jižní Morava. 

dtto: 

GROSSMANN, David. Nejstarší přehrada na Moravě stojí už sto deset let. Rovnost-
znojemský deník. 30.10.2007, roč. 18, č. 253, s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - vodní hospodářství - přehrady - technické památky - historie - 
110. výročí 
 

1903.  EIS 
Kamenná stařenka v Jevišovicích / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 45 (6.11.2007),   
s. 5. 

dtto: 

GROSSMANN, David. Nejstarší přehrada na Moravě má 110 let. Znojemské noviny. 
2.11.2007, roč. 5, č. 44, s. 3. 
obce - Jevišovice (Česko) - vodní hospodářství - přehrady - stavby - dokončení - 110. 
výročí 
 

1904.  MOŠTĚK, Martin 
Agrodružstvo chystá útlum : Spory o nové projekty a expanze do Rumunska mají způsobit 
konec rozvoje jevišovického Agrodružstva. Experti zatím nečekají velké propouštění / 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 267 
(15.11.2007), s. 1,5. 
obce - Jevišovice (Česko) - průmysl - podniky - Agrodružstvo Jevišovice - rozvoj - region - 
ukončení 
 

1905.  TREK 
Bude se Agrodružstvo Jevišovice stěhovat? / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 47 
(20.11.2007), s. 2 
obce - Jevišovice (Česko) - průmysl - podniky - Agrodružstvo Jevišovice - expanze - 
zahraničí 
 

1906.  VHA 
Zemědělci se soudí kvůli pokutě / vha. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 273 (23.11.2007), s. 1, Jižní Morava.  
obce - Jevišovice (Česko) - soudnictví - soudy - Agrodružstvo Jevišovice - pokuty - 
odvolání 
 

1907.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Předseda Agrodružstva Jevišovice Bohumír Rada obviňuje Znojemsko ze zvýšení ceny 
másla / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 50 (11.12.2007), s. 2. 
obce - Jevišovice (Česko) - zemědělství - Agrodružstvo Jevišovice - pole - znečištění 
 

1908.  AGRODRUŽSTVO 
Agrodružstvo Jevišovice. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 7, č. 51/52 (17.12.2007), s. 4-5, Vánoční týden. 
obce - Jevišovice (Česko) - zemědělství - Agrodružstvo Jevišovice - činnost - fakta - 
shrnutí 
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Jezeřany-Maršovice :  
 
 

1909.  DR 
Silnice bude odvodněna / dr. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
18, č. 80 (4.4.2007), s. 3. 
obce - Jezeřany-Maršovice - doprava - silnice - výstavba - odvodňovací - kanály - omezení 
 

1910.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Z bývalé tvrze zřejmě nezbylo nic : na tvrzi sídlila aristokracie i církev, dnes tam bydlí 
obyčejní lidé / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 18 
(4.5.2007), s. 6.  
obce - Jezeřany-Maršovice - historické - památky - tvrze - historie - současnost 
 

1911.  ŠLES, Radek 
Oslava 50. výročí založení TJ Jezeřany-Maršovice / Radek Šles. -- In: Zpravodaj občanů 
Jezeřan a Maršovic. -- Č. 57 (2007), s. 7. 
obce - Jezeřany-Maršovice - sport - fotbal - TJ Jezeřany-Maršovice - založení - 50. výročí 
 
 
 

Kadov:  
 
 

1912.  AC 
Kostelík potřebuje ještě statisíce / ac. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 17, č. 33 (8.2.2007), s. 3.  
obce - Kadov - církev - kostely - havarijní stav - rekonstrukce 
 

1913.  ČERNÁ, Anna 
Kostel potřebuje ještě statisíce / Anna Černá. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 5, č. 7 (16.2.2007), s. 6.  

dtto: 

MACOUN, Eman. Kadovským chybí přes půl milionu. Znojemsko. 20.2.2007, roč.17, č. 8, 
s. 3. 
obce - Kadov - církev - kostely - rekonstrukce 
 

1914.  ČERNÁ, Anna 
Mladí opouštějí vesnice / Anna Černá. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 5, č. 7 (16.2.2007), s. 3. 
obce - Kadov - bydlení - stavební - místa - nezájem 
 

1915.  MEM 
Marie Vodičková vede Kadov podruhé / MEM. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-
1964 -- Roč. 2, č. 10 (9.3.2007), s. 1. 
obce - Kadov - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Kadov - starostové - 
Vodičková, Marie 
 

1916.  MACOUN, Eman 
Bez sponzorů Kadovští kulturák zřejmě nepostaví / Eman Macoun. -- In: Znojemsko 
Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 10 (9.3.2007), s. 2. 
obce - Kadov - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Kadov - problémy - řešení - 
kulturní domy - rekonstrukce  
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1917.  DOMS 
Infotabule rostou jako houby po dešti / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 11 (12.3.2007), s. 13. 
obce - Kadov - cestovní ruch - turistika - informační tabule 
 

1918.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo : [Kadov] / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- 
Roč. 17, č. 15 (11.4.2007), s. 5. 

dtto: 

MACOUN, Eman. Znojmo viděno dvojmo : Kadov. Znojemsko. 9.5.2007, roč. 17, č. 19,    
s. 11. 
obce - Kadov - stavebnictví - demolice - usedlosti - výstavba - kulturní domy – historie 
 
 
 

Kravsko:  
 
 

1919.  SMO 
Mají novou radnici / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, 
č. 55 (6.3.2007), s. 3.  
obce - Kravsko - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Kravsko - radnice 
 

1920.  SMOLA, Daniel 
Hrozil výbuch metráku munice / Daniel Smola, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 56 (7.3.2007), s. 1. 

dtto: 

SMOLA, Vojtěch. Na procházce našel sto kilo granátů. Mladá fronta dnes. 7.3.2007, roč. 
18, č. 56, s. 1 Jižní Morava. 
obce - Kravsko - vojenství - munice - nálezy 
 

1921.  EIS 
Obecní úřad v Kravsku se oblékl do nového / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- 
Roč. 17, č. 10 (6.3.2007), s. 9.  
obce - Kravsko - stavebnictví - rekonstrukce - Obecní úřad Kravsko 
 
 
 

Kuchařovice:  
 
 

1922.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Stanice v Kuchařovicích slouží pětapadesát let / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 64 (16.3.2007), s. 3. 
obce - Kuchařovice (Česko) - příroda - počasí - meteorologie – Meteorologická stanice 
Kuchařovice - 55. výročí 
 

1923.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Stoletá Marie Rehbergerová si připila bílým / Jitka Mitysková. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 1 (2.1.2007), s. 2. 
obce - Kuchařovice (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Rehbergerová, 
Marie - 100. narozeniny 
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1924.  EISENBRUCK, Jiří  
Lednový teplotní rekord padl / Jiří Eisenbruck. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- 
Roč. 17, č. 4 (23.1.2007), s. 1. 
obce - Kuchařovice (Česko) - příroda - pořasí - Meteorologická stanice Kuchařovice - 
teplotní - rekordy 
 

1925.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Kuchařovická meteostanice slaví / Darina Rubešová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 12 (23.3.2007), s. 7. 
obce - Kuchařovice (Česko) - příroda - počasí - Meteorologická stanice Kuchařovice 
 

1926.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Kuchařovice zkrášlí nové náměstí : na náměstí má vzniknout klidová zóna. Lidé se ale 
hlavně těší, až z obce zmizí hustý provoz / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 133 (8.6.2007), s. 2. 
obce - Kuchařovice (Česko) - stavebnictví - náměstí - rekonstrukce - klidová zóna - kaple 
sv. Floriána - opravy 
 

1927.  DAR 
Hřiště postaví do konce prázdnin / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 168 (21.7.2007), s. 3. 
obce - Kuchařovice (Česko) - zájmová činnost - děti - hřiště - výstavba 
 

1928.  EISENBRUK, Jiří  
Kuchařovice budou mít obecní sklep / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 32 
(7.8.2007), s. 4. 
obce - Kuchařovice (Česko) - stavebnictví - sklepy - Obecní sklep Kuchařovice - otevření 
 

1929.  SMO 
Obce staví pět kilometrů kanálů / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 254 (31.10.2007), s. 3. 
obce - Kuchařovice (Česko) - Suchohrdly u Znojma - vodní hospodářství - kanalizace - 
výstavba - 2. etapa 
 
 
 

Kyjovice:  
 
 

1930.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Areál družstva byl asi tvrzí / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 5, č. 1 (5.1.2007), s. 6. 
obce - Kyjovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - tvrze 
 

1931.  TOMAN, Jan 
Eduard Breier - zapomenutý romanopisec z Kyjovic / Jan Toman. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 5 (29.1.2007), s. 6. 
obce - Kyjovice (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Breier, 
Eduard 
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Lechovice:  
 
 

1932.  ČERNÁ, Anna 
Slámová pochoutka ještě sládne pod střechou / Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- Roč. 17, č. 9 (11.1.2007), s. 3. 

dtto: 

ČERNÁ, Anna. Slámová pochoutka ještě sládne. Znojemské noviny. 19.1.2007, roč. 5,    
č. 3, s. 3. 
obce - Lechovice - průmysl - vinařství - Vinné sklepy Lechovice - slámové víno - kvalita - 
podmínky 
 

1933.  SMOLA, Vojtěch 
Mlhu u Lechovic tři řidiči nezvládli : na "silnici smrti" se staly další vážné dopravní nehody 
/ Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- č. 15 (18.1.2007), ISSN 1210-1168 -- Roč. 
18, s. 2, Jižní Morava. 
obce - Lechovice - silniční - doprava - silnice smrti - dopravní - nehody 
 

1934.  SMOLA, Vojtěch 
Obchvat Lechovic? Už v létě / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 
-- Roč. 18, č. 67,  s. 1, Jižní Morava (20.3.2007). 

dtto: 

jm. Začne se stavět obchvat Lechovic? Znojemský týden. 12.2.2007, roč. 7, č. 7, s. 3. 
obce - Lechovice - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - výběrové řízení - Ředitelství 
silnic a dálnic 
 

1935.  STLBA 
U Lechovic si postavili soukromou hvězdárnu / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 2 (8.1.2007), s. 8.  
obce - Lechovice - zájmová činnost - astronomie - vesmír – soukromé - hvězdárny - 
pozorování 
 

1936.  MOŠTĚK, Martin 
Stavba obchvatu Lechovic se blíží : ještě letos na podzim se zřejmě začne stavět obchvat 
Lechovic na jedné z nejnebezpečnějších silnic v zemi / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 120, (25.5.2007), s. 1. 
obce - Lechovice - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - zahájení 
 

1937.  VSM 
Na úsek smrti zase nejsou peníze / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 18, č. 133 (8.6.2007), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Lechovice - silniční - doprava - obchvaty - výstavba - zpoždění - finance - 
nedostatek - Ředitelství silnic a dálnic 
 

1938.  SMO 
Patronka sektů je na dně / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 145 (22.6.2007), s. 3. 

dtto: 

BE. Madona hlídá sekty i sumce Lecha. Znojemský týden. 25.6.2007, roč. 7, č. 26, s. 13. 
TREK. Madona klesla na dno přehrady. Znojemsko. 26.6.2007, roč. 17, č. 26, s. 3. 
obce - Lechovice - průmysl - vinařství - Vranovská přehrada - sekt - láhve - sochy - 
Madona - potápěči - instalace 
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1939.  EIS 
Lechovičtí vinaři v Anglii uspěli / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 7, č. 25 (19.6.1997), s. 3. 
obce - Lechovice - zemědělství - rostlinná - výroba - vinařství - Vinné sklepy Lechovice - 
soutěže - International wine 
 

1940.  RZ 
Galavečer sektů proběhne na hrázi Vranovské přehrady / rz. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, 
č. 30 (24.7.2007), s. 3. 
obce - Lechovice - Vranovská přehrada - kultura - slavnosti - Galavečer sektu 2007 - 
Výlov lechovického sektu 
 

1941.  MIV 
Vinné sklepy Lechovice uspěly v Německu na významné přehlídce vín / miv. -- In: Právo. -
- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, č. 214 (13.9.2007), s. 14. 

dtto: 

TIK. Vinné sklepy Lechovice zazářily na Mundus Vini. Znojemsko. 18.9.2007, roč. 17,     
č. 38, s. 2. 
obce - Lechovice - průmysl - vinařství - Vinné sklepy Lechovice - vína - přehlídky - 
Německo - Mundus vini Great International Wine Award - ocenění 
 

1942.  KRUTIŠ, Dalibor 
Škola života pomáhá závislým : Alkoholici a drogově závislí, kteří jsou po detoxikační 
odvykací kůře, se v lechovickém zámku připravují na návrat do běžného života. Místní 
soukromá Škola života slaví rok svého trvání. / Dalibor Krutiš -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 42 (19.10.2007), s. 1, 4. 
obce - Lechovice - služby - sociální péče - narkomanie - prevence - drogy - alkohol - 
závislost - Škola života - pomoc 
 

1943.  SPA 
Lechovice prodávají stavební pozemky / spa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 254 (31.10.2007), s. 3. 
obce - Lechovice - stavebnictví - rodinné domy - stavební parcely - prodej 
 

1944.  EIS 
Vinné sklepy Lechovice s pěti hvězdičkami / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 45 
(6.11.2007), s. 1. 
obce - Lechovice - zemědělství - vinařství - Vinné sklepy Lechovice - soutěže - TOP 77 - 
ocenění - 9. ročník 
 
 
 

Lesná:  
 
 

1945.  DAR 
Hrkačky rachotily / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, 
č. 83 (7.4.2007), s. 3. 
obce - Lesná (Znojmo, Česko) - kultura - folklor - tradice - Velikonoce 
 

1946.  STLBA 
"Lesňácký drsňák" se vydařil a jeho prestiž stoupá / stlba. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 31 (30.7.2007), s. 14, 16. 
obce - Lesná (Znojmo, Česko) - sport - triatlon - Lesňácký drsňák - PSK Znojmo 
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1947.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
Lesňácký drsňák se blýskl skvělou účastí / Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 178 (2.8.2007), s. 25. 
obce - Lesná (Znojmo, Česko) - sport - triatlon - Lesňácký drsňák - soutěže - 2. ročník 
 

1948.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 37 (11.9.2007),  
s. 11. 
obce - Lesná (Znojmo, Česko) - historické - památky - historie - současnost 
 
 
 

Lesonice:  
 

1949.  PŘ 
Ochotnické představení v Lesonicích / Př. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 16, 
č. 3 (2007), s. 39-40 . -- R-2812 
obce - Lesonice - kultura - divadlo - ochotnická - divadla - TJ Lesonice - představení 
 
 
 

Lukov:  
 
 

1950.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Vítězslav Mikuláš: Přitahuje mě tajemná krása orchidejí / Jitka Mitysková. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 7 
(12.2.2007), s. 8. 

dtto: 

jm. Pěstitel přišel o orchideje. Znojemský týden. 19.3.2007, roč. 7, č. 12, s. 8. 
obce - Lukov - zájmová činnost - pěstitelství - orchideje - osobnosti - pěstitelé - Mikuš, 
Vítězslav - požáry - skleníky 
 

1951.  JM 
Cestovatel Martin Škorpík: Afričané si svoji bídu příliš neuvědomují / jm. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 7, č. 9 (26.2.2007), s. 4. 
obce - Lukov - cestovní ruch - turistika - osobnosti - cestovatelé - Škorpík, Martin 
 

1952.  JM 
Keramik: Závišovi tvořím Cyklotaura / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 45 (5.11.2007), s. 7. 
obce - Lukov - kultura - umění - osobnosti - keramici - Nováček, Milan 
 

1953.  JM 
Nejvíc sněhu napadlo letos zatím v Lukově / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 51/52 (17.12.2007), s. 3. 
obce - Lukov - příroda - počasí - meteorologie - statistiky - sníh 
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Mackovice :  
 
 

1954.  VHA 
Vítr u Mackovic nejspíš spoutají / vha. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 19 (23.1.2007), s. 3, Jižní Morava. 
obce - Mackovice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - větrné 
parky - výstavba – schválení 
 

1955.  MOŠTĚK, Martin 
Vyroste větrný park : u Mackovic se má točit šestnáct vrtulí. Obce to vítají / Martin Moštěk. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 20 (24.1.2007), s. 1. 
obce - Mackovice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - větrné 
parky - výstavba - schválení 
 

1956.  VOJTEK, Milan 
Břežanské turbíny dostanou dalších šestadvacet sester : studie umožnila další přípravu 
stavby větrných elektráren. Kraj ale nemění nepříznivý postoj k jejich budování / Milan 
Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 23, s. 21 (27.1.2007). 
obce - Mackovice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny - Větrný 
park Mackovice - studie - výstavba – jednání 
 

1957.  MYŠKOVÁ, J. 
Mackovské hody dne 11. a 12.8.2007 / J. Myšková. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 8, č. 4 
(2007), s. 20 . -- R-2815 
obce - Mackovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - hody - lidové - zvyky - tradice 
 
 
 

Mašovice :  
 
 

1958.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Mašovický lom má evropskou cenu / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 110 (12.5.2007), s. 3. 
obce - Mašovice - příroda - lomy - obnova - ocenění 
 

1959.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Mašovický lom získal jako jediný v republice evropskou cenu / Darina Rubešová. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 20 (18.5.2007), s. 7. 
obce - Mašovice - příroda - kamenolomy - Českomoravské štěrkovny - rekultivace - 
mezinárodní soutěže - udržitelný rozvoj - ocenění 
 

1960.  JM 
Mašovická škola má sto let / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 26 (25.6.2007), s. 16. 
obce - Mašovice - školství - výročí - 100 let 
 

1961.  SMO 
Když dům shořel, naházeli ho na hromadu / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 241 (16.10.2007), s. 3. 
obce - Mašovice - dějiny - archeologické nálezy - domy - doba kamenná 
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1962.  SMOLA, Vojtěch 
Našli haldu pravěkých předmětů : do trosek vyhořelého domu naházeli pravěcí lidé sekery 
i keramiku / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18,      
č. 242 (17.10.2007), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Mašovice - dějiny - pravěk - archeologie - nálezy 
 

1963.  SMOLA, Vojtěch 
Unikátní objev na Moravě: sedm tisíc let stará socha / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 243 (18.10.2007), s. 1, 4. 

dtto: 

KRUTIŠ, Dalibor. Venuše má mladší sestru : archeolog Zdeněk Čižmář našel u Mašovic 
nedaleko Znojma unikátní sochu ženy starou sedm tisíc let. Rovnost-znojemský deník. 
18.10.2007, roč. 18, č. 243, s. 1. 
obce - Mašovice - dějiny - archeologie - archeologické nálezy - sochy - 5. tis. př. n. l. 
 

1964.  TR 
Nález Mašovické venuše pozmění vnímání pravěku / tr, miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
2119. -- Roč. 17, č. 244 (19.10.2007), s. 5. 

dtto: 

KRUTIŠ, Dalibor. Našla se nová Venuše. Znojemské noviny. 19.10.2007, roč. 5, č. 42,    
s. 3. 
obce - Mašovice - dějiny - pravěk - archeologie - nálezy - Venuše - osobnosti - 
archeologové - Čiřmář, Zdeněk - Ústav archeolog. památkové péče 
 

1965.  LÁZŇOVSKÝ, Matouš 
Venuše ze smetiště dějin : téměř 7000 let starou plastiku našli archeologové                     
při záchranném výzkumu / Matouš Lázňovský. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- 
Roč. 20, č. 244 (19.10.2007), s. 17. 

dtto: 

SMOLA, Vojtěch. Je to učiněná bomba, říká o objevu archeolog. Mladá fronta dnes. 
19.10.2007, roč. 18, č. 244, s. 2. 
obce - Mašovice - dějiny - pravěk - archeologie - výzkumy - nálezy - Venuše - Ústav 
archeolog. památkové péče - osobnosti - archeologové - Čižmář, Zdeněk 
 

1966.  SMOLA, Vojtěch 
V Mašovicích hledají zbytek pravěké Hedviky / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 243 (18.10.2007), s. 1, 3, Jižní Morava. 

dtto: 

GROSSMANN, David. Venuše: horní půlka zatím chybí. Rovnost-Znojemský deník. 
19.10.2007, roč. 18, č. 244, s. 3. 
obce - Mašovice - dějiny - pravěk - archeologie - unikátní - nálezy - Venuše - Ústav 
archeolog. památkové péče - osobnosti - archeologové - Čižmář, Zdeněk 
 

1967.  SMOLA, Vojtěch 
Když se nenajde zbytek, Hedviku vymodelují / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 246 (22.10.2007), s. 3, Jižní Morava. 
obce - Mašovice - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické nálezy - sochy - Venuše - 
zkoumání - Ústav archeolog. památkové péče 
 

1968.  VSM 
Tvář ani tělo Hedviky zatím archeologové nenašli / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 245 (20.10.2007), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Mašovice - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické nálezy - sochy - Venuše - 
Ústav archeolog. památkové péče - osobnosti - archeologové - Čižmář, Zdeněk 
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1969.  BE 
Hedvika čekala na své objevení tisíce let / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- Roč. 7, č. 43 (22.10.2007), s. 1,3. -- ISSN 1213-5585 
obce - Mašovice - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické nálezy - sochy - Venuše - 
osobnosti - archeologové - Čižmář, Zdeněk 
 

1970.  EIS 
Mašovice: soška stará 7000 let / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 43 (23.10.2007),     
s. 1. 

dtto: 

EISENBRUK, Jiří. Životní archeologický nález Zdeňka Čižmáře: Hedvika. Znojemsko. 
23.10.2007, roč. 17, č. 43, s. 2. 
obce - Mašovice - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické nálezy - sochy - Venuše - 
osobnosti - archeologové - Čižmář, Zdeněk 
 

1971.  ČTK 
Archeologové zkopírují Venuši / čtk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
5, č. 43 (26.10.2007), s. 2. 
obce - Mašovice - dějiny - pravěk - archeologické nálezy - Venuše - vytvoření - kopie 
 

1972.  HNÍKOVÁ, Eva 
Venuše dohlížela na obřady : ženská plastika, kterou objevili archeologové minulý týden    
v Mašovicích u Znojma, je největší svého druhu ve střední Evropě / Eva Hníková. -- In: 
Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, č. 251 (27.10.2007), s. 9, 11, Věda. 
obce - Mašovice - dějiny - pravěk - archeologie - výzkumy - nálezy - unikáty - Venuše - 
rondely 
 

1973.  ČERNOHORSKÁ, Hana 
Našel Hedviku a vstoupil do dějin archeologie : Zdeněk ˇVižmář vytáhl ze země u Mašovic 
na Znojemsku torzo sošky staré sedm tisíc let / Hana Černohorská. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 251 (27.10.2007), s. 5. 
obce - Mašovice - dějiny - pravěk - archeologie - výzkumy - nálezy - Venuše - osobnosti - 
archeologové - Čižmář, Zdeněk - rozhovory 
 

1974.  VSM 
Hedvika se hledá dál. A zaujala vědce v zahraničí / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 253 (30.10.2007), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Mašovice - dějiny - pravěk - archeologické nálezy - Venuše - Ústav archeolog. 
památkové péče - osobnosti - archeologové - Čižmář, Zdeněk 
 

1975.  JM 
Archeologové objevili nádobí a nářadí z pravěkého domu / jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 44 (29.10.2007), s. 3. 
obce - Mašovice - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické nálezy - nádoby - 
Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) 
 

1976.  EIS 
Hedviku čeká klonování / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 44 (30.10.2007), s. 1. 
obce - Mašovice - dějiny - neolit - archeologické nálezy - sochy - Venuše - Ústav 
archeolog. památkové péče 
 

1977.  BARTÍK, Ivo 
Sexbomba z Mašovic : pravěké hroby u Znojma nenajdete, zato sošky krásných žen ano / 
Ivo Bartík. -- In: Týdeník Květy. -- ISSN 0862-898X. -- Roč. 17, č. 45 (2007), s. 10. 
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obce - Mašovice - dějiny - pravěk - archeologie - nálezy - Hedvika z Mašovic 
 

1978.  EISENBRUK, Jiří  
Dům shořel před 6 500 lety / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 46 
(13.11.2007), s. 3. 
obce - Mašovice - dějiny - doba kamenná - archeologie - archeologické nálezy - příbytky - 
Ústav archeolog. památkové péče - Čižmář, Zdeněk 
 

1979.  SMOLA, Vojtěch 
Pátrání po pravěké Hedvice zhatila brzká zima / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. 
-- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 273 (23.11.2007), s. 1, Jižní Morava. 
obce - Mašovice - dějiny - archeologie - archeologické nálezy - sochy - Venuše - hledání 
 

1980.  MM 
Torzo mašovické Hedviky zůstává torzem / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 275 (26.11.2007), s. 3. 
obce - Mašovice - dějiny - archeologie - pravěk - výzkum - uzavření - nálezy - Hedvika      
z Mašovic - torza 
 

1981.  MM 
Torzo mašovické Hedviky zůstává torzem / mm. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 48 (30.11.2007), s. 4. 
obce - Mašovice - dějiny - pravěk - archeologické nálezy - Venuše - torza 
 

1982.  STŘECHA, František 
Hedvika odpočívá v trezoru / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 49 (3.12.2007), s. 6. 
obce - Mašovice - dějiny - pravěk - archeologické nálezy - Venuše - sošky - osobnosti - 
archeologové - Čižmář, Zdeněk - rozhovory 
 

1983.  JURKA, Libor 
Oslavy 100 let založení základní školy / Libor Jurka. -- In: Mašovický zpravodaj. -- č. 2 
(.05.2007), Roč. 13, s. 2. 
obce - Mašovice - kultura - slavnosti - základní - školy - založení - 100. výročí - programy 
 

1984.  ČIŽMÁŘ, Zdeněk 
Mašovice 2007, aneb nález Hedviky / Zdeněk Čižmář. -- In: Mašovický zpravodaj. -- č. 4 
(.12.2007), Roč. 13, s. 1. 
obce - Mašovice - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické - nálezy - sošky - Hedvika 
z Mašovic - Čižmář, Zdeněk 
 
 
 

Medl ice:  
 
 

1985.  GRD 
U školky vznikne hřiště a centrum / grd. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 28 (13.7.2007), s. 3. 
obce - Medlice - zájmová činnost - děti - hřiště - centra 
 

1986.  ŠIMONOVSKÁ, Marie 
Medlice budou mít nové kulturní centrum / Marie Šimonovská. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 29 (16.7.2007), s. 5. 
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obce - Medlice - kultura - kulturní zařízení - sportovní - centra - rekonstrukce - otevření 
 

1987.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 48 (27.11.2007), 
s. 11. 
obce - Medlice - historické - památky - kostely - vzpomínky - historie 
 
 
 

Mikulovice :  
 
 

1988.  BE 
V Mikulovicích funguje enrgeticky šetrná farma / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 26 (25.6.2007), s. 5. 
obce - Mikulovice - životní prostředí - farmy - šetření - energie 
 

1989.  KRUTIŠ, Dalibor 
Plynaři udělali chybu, zákaznice se zlobí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 200 (28.8.2007), s. 3. 
obce - Mikulovice - energetika - plynárenství - špatné - faktury - vystavení - přeplatky 
 
 
 

Miroslav :  
 
 

1990.  SKLENÁŘ, Martin 
Kondler: Pomohli jsme lidem / Martin Sklenář. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 
17, č. 2 (3.1.2007), s. 3. 
obce - Miroslav - služby - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů - poslání - rozhovory 
 

1991.  ČERNÁ, Anna 
Na kamery chybějí peníze : kamerový systém chystají v Miroslavi / Anna Černá. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 37, s. 1 (13.2.2007). 
obce - Miroslav - Moravský Krumlov (Česko) - policie - Městská policie - kamerové 
systémy - projekty - financování 
 

1992.  MÁCA, Alois 
Jaký byl zahrádkářův rok 2006 / Alois Máca. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 50,    
č. 1 (2007), s. 30-31 . -- R-2810 
obce - Miroslav - příroda - počasí - přehled - 2006 
 

1993.  DD 
Žáci v Miroslavi už ví, jak se chovat k nevidomým / dd. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 1 (2.1.2007), s. 13. 
obce - Miroslav - školství - základní školy – ZŠ Miroslav - nevidomí - soutěže 
 

1994.  KRUTIŠ, Dalibor 
Miroslav: hořely tři domy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 66 (19.3.2007), s. 3. 

dtto: 
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JAC - MIV. Tři rodiny přišly o střechu nad hlavou. Právo. 19.3.2007, roč. 17, č. 66, s. 7. 
SMOLA, Vojtěch. Přeskočila jiskra. A tři rodiny nemají dům. Mladá fronta dnes. 
19.3.2007, roč. 18, č. 66, s. 2, Jižní Morava. 
STŘECHA, František. Ohnivé peklo v Miroslavi: v jedné ulici hořely tři domy. Znojemský 
týden. 19.3.2007, roč. 7, č. 12, s. 3. 
MEM. V Miroslavi hořely tři domy. Znojemsko. 20.3.2007, roč. 17, č. 12, s. 1. 
VSM. Obětem požáru v Miroslavi založili sbírku. Mladá fronta dnes. 23.3.2007, roč. 18,   
č. 70, s. 2, Jižní Morava. 
dar. Lidé darovali skoro šedesát tisic. Rovnost-Znojemský deník. 9.5.2007, roč. 18,         
č. 107, s. 3. 
chaf. V Miroslavi vyhlásili sbírku pro lidi postižené požárem. Znojemský týden. 26.3.2007, 
roč. 7, č. 13, s. 3. 
obce - Miroslav - služby - hasiči – požáry – postižení - sbírky 
 

1995.  MEM 
Druhý obžalovaný z vraždy v Miroslavi odsouzen / MEM. -- In: Znojemsko Víkend. -- 
ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 1 (5.1.2007), s. 1. 
obce - Miroslav - soudnictví - vraždy - rozsudky - obžalovaní 
 

1996.  VSM 
Ověsili břízu barevnými vajíčky : Skořápkovník / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 79, s. 1, Jižní Morava (3.4.2007). 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - tradice - Velikonoce - skořápkovník miroslavský - 
Ciciricus craslicus - zdobení 
 

1997.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Jediný Messerschmitt je v Miroslavi / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 93 (20.4.2007), s. 3. 
obce - Miroslav - zájmová činnost - letectví - piloti - instruktoři - letiště - Aircon Miroslav 
- 10. výročí - den otevřených dveří - předváděcí lety 
 

1998.  HRBOVÁ 
Noc s Andersenem v knihovně / Hrbová. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 50, č. 2 
(2007) . -- R-2810 
obce - Miroslav - kultura - kulturní - zařízení - knihovny – Městská knihovna Miroslav - 
Noc s Andersenem 
 

1999.  STROM 
Strom života : pověst z Miroslavi. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 3 (9.2.2007), s. 10. 
obce - Miroslav - kultura - literatura - pověsti 
 

2000.  MASK 
Parcely pro nové rodinné domky se už připravují / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 4 
(23.2.2007), s. 1. 

dtto: 

DOMS. V Miroslavi se rozjíždí nová výstavba. Znojemský týden. 26.2.2007, roč. 7, č. 9,  
s. 13. 
obce - Miroslav - bydlení - bytová - výstavba - parcely 
 

2001.  BEDNAŘÍK, Aleš 
Němečtí studenti čistili hřbitov / Aleš Bednařík. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 111 (14.5.2007), s. 8. 
obce - Miroslav - historické - památky - židovské - hřbitovy - úpravy - studenti 
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2002.  JM 
Holubi mohou létat až stokilometrovou rychlostí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 11 (12.3.2007), s. 6. 
obce - Miroslav - zájmová činnost - chovatelství - holubi - Kopeček, Bohuslav 
 

2003.  MASK 
Požár v Miroslavi zničil tři domy / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 6 (23.3.2007), s. 1. 
obce - Miroslav - služby - hasiči - požáry - likvidace 
 

2004.  MASK 
V kotelně byl nalezen náhrobek / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 6 (23.3.2007), s. 3. 
obce - Miroslav - stavebnictví - demolice - kotelny - komíny 
 

2005.  ABÉ 
"Společně" - pro rozvoj města Miroslavi / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 6 (23.3.2007),    
s. 5. 
obce - Miroslav - veřejný život - společenské - organizace - spolky - občanská sdružení - 
Občanské sdružení Společně 
 

2006.  EIS 
Miroslav: skořápkovník / eis. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 14 
(6.4.2007), s. 1. 

dtto: 

mask. Jaro v Miroslavi se ohlásilo Skořápkovníkem. Zrcadlo. 6.4.2007, roč. 6, č. 7, s. 8. 
doms. Jaro se ohlásilo Skořápkovníkem. Znojemský týden. 10.4.2007, roč. 7, č. 15, s. 6. 
obce - Miroslav - kultura - tradice - slavnosti - skořápkovník miroslavský - Velikonoce - 
kraslice 
 

2007.  EIS 
Miroslavské kopce: unikátní nález / eis. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- 
Roč. 2, č. 14 (6.4.2007), s. 5. 

dtto: 

REITER, Antonín. Na Znojemsku objevili rostliny považované za vymizelé. Znojemský 
týden. 10.4.2007, roč. 7, č. 15, s. 4. 
obce - Miroslav - příroda - Miroslavské kopce - výskyt - vyhynulé - rostliny - suchokvět 
luční 
 

2008.  MASK 
Hydranty nesplňují předpisy / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 7(6.4.2007). 
obce - Miroslav - vodní hospodářství - hydranty - bezpečnost - funkčnost 
 

2009.  SMOLA, Daniel 
V Miroslavi vyroste sportoviště / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 118 (22.5.2007), s. 3. 
obce - Miroslav - sport - sportoviště - víceúčelové sportovní areály - vybudování 
 

2010.  SMOLA, Vojtěch 
Miroslav trápí zámek : starosta Augustin Forman slibuje lidem nové, moderní hřiště a 
opravené silnice / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
18, č. 131 (5.6.2007), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Miroslav - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Forman, 
Augustin - rozhovory 
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2011.  RŮŽIČKA, Miroslav 
Běh Terryho Foxe / Miroslav Růžička. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 50, č. 3 
(2007), s. 26 . -- R-2810 
obce - Miroslav - sport - Běh Terryho Foxe 
 

2012.  VOLF, R. 
Meruňkobraní 2007 / R. Volf, M. Klejdus. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 50, č. 3 
(2007), s. 30-31 . -- R-2810 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - meruňkobraní - rekordy 
 

2013.  GROSSMANN, David 
Město Miroslav ovládly na jeden den baby / David Grossmann. -- In: Znojemské noviny. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 24 (15.6.2007), s. 7. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - hody - Babské hody 
 

2014.  DOMS 
V Miroslavi opravují sochy / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 28 (9.7.2007), s. 3. 
obce - Miroslav - historické - památky - sochy - opravy 
 

2015.  BE 
Meruňky budou na talíři i v láhvi / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 29 (16.7.2007), s. 7. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - meruňkobraní - rekordy 
 

2016.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Meruňkobraní: pojídání knedlíků a košt pálenek / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 166 (19.7.2007), s. 3. 

dtto: 

DAR. Miroslav: nejchutnější knedlíky a šílené horko. Rovnost-Znojemský deník. 
23.7.2007, roč. 18, č. 169, s. 3. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - meruňkobraní - rekordy - 8. ročník 
 

2017.  MASK 
Rekord nepokořen / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 14 (27.7.2007), s. 10. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - meruňkobraní - rekordy 
 

2018.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Zámek zajímá irské investory / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 182 (7.8.2007), s. 1. 

dtto: 

EISENBRUK, Jiří. Miroslavský zámek se nedaří prodat, město muselo začít s opravami. 
Znojemsko. 7.8.2007, roč. 17, č. 32, s. 3. 
obce - Miroslav - historické - památky - zámky - dotace - opravy 
 

2019.  DOMS 
Sportovci v Miroslavi budou mít nové hřiště / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 34 (20.8.2007), s. 4. 
obce - Miroslav - zájmová činnost - víceúčelová - hřiště - výstavby 
 

2020.  KOTÁL, Miroslav 
Meruňkobraní 2007 / Miroslav Kotál, Roman Volf, Michal Klejdus. -- In: Miroslavský 
zpravodaj. -- Roč. 50, č. 4 (2007), s. 11-13 . -- R-2810 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - Meruňkobraní 2007 - 8. ročník - rekordy 
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2021.  FORST, Přemysl 
Miroslavský klíč 2007 / Přemysl Forst, Roman Volf, Michal Klejdus. -- In: Miroslavský 
zpravodaj. -- Roč. 50, č. 4 (2007), s. 32-33 . -- R-2810 
obce - Miroslav - kultura - hudba - dechovky - přehlídky - Miroslavský klíč 2007 -         
3. ročník 
 

2022.  MASK 
Kamery zajistí důkazy / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 15 (31.8.2007), s. 1. 
obce - Miroslav - policie - Městská policie - monitorování - kamerové systémy 
 

2023.  EIS 
Ohrožené kuňce ohnivé se zalíbilo v Miroslavi / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 36 
(4.9.2007), s. 12. 
obce - Miroslav - cestovní ruch - turistika - naučné stezky - informační tabule - fauna – 
flóra 
 

2024.  SMOLA, Daniel 
Miroslav: víc nebezpečí, ale i informací : v Miroslavi začínají fungovat bezpečnostní kamery, 
větší klid lidem mají přinést i zpomalovací pás a mobilní radar na silnicích. Město chce 
svým občanům dát i více informací / Daniel Smola, Darina Rubešová. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 212 (11.9.2007), s. 3. 
obce - Miroslav - veřejný život - místní správa - Městský úřad Miroslav - předvolební - 
sliby - plnění 
 

2025.  PŘEDSTAVUJEME: 
Představujeme: Miroslav. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 39 (25.9.2007), s. 8-9. 
obce - Miroslav - historické - památky - zámky 
 

2026.  VOJTĚCH, Milan 
Němečtí farníci uklízejí miroslavský hřbitov : židovská náboženská obec jim platí obědy a 
město poskytuje techniku pro odvoz zlikvidovaného plevelu / Milan Vojtěch. -- In: Právo. -- 
ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, č. 244 (19.10.2007), s. 10. 
obce - Miroslav - církev - židovské - hřbitovy - úklid - dobrovolníci 
 

2027.  VOJTEK, Milan 
Miroslavští dokončují sportovní areál : využijí ho dopoledne školy, v odpoledních hodinách 
kluby a večer široká veřejnost / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 
č. 250 (26.10.2007), s. 12. 
obce - Miroslav - sport - areály - víceúčelová - hřiště - dokončení - využití 
 

2028.  VOLF, Roman 
Krojované hody / Roman Volf, Michal Klejdus. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 50,   
č. 5 (2007), s. 15 . -- R-2810 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - tradice - krojované - hody - programy 
 

2029.  KLEJDUS, Julius, 1953- 
Avifauna Miroslavského rybníka - historie a vývoj / J. Klejdus. -- In: Miroslavský 
zpravodaj. -- Roč. 50, č. 5 (2007), s. 21-26 . -- R-2810 
obce - Miroslav - příroda - fauna - avifauna - ptactvo - druhy - Miroslavský rybník - 
historie - vývoj 
 

2030.  LV 
V neděli přálo počasí pejskům aneb kynologie v Miroslavi / L. -- In: Miroslavský zpravodaj. 
-- Roč. 50, č. 5 (2007), s. 42 . -- R-2810 
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obce - Miroslav - zájmová činnost - kynologie - závody - soutěže - Kynologický klub 
Miroslav 
 

2031.  BE 
Sklenář: V paměti důchodců jsou doslova poklady / be. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 44 (29.10.2007), s. 7. 
obce - Miroslav - kultura - literatura - pověsti - osobnosti - spisovatelé - Sklenář, Martin - 
rozhovory 
 

2032.  EIS 
Kamery se v Miroslavi osvědčily / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 46 (13.11.2007),    
s. 2. 
obce - Miroslav - policie - Policie ČR - monitorování - kamery - pachatelé - odhalení 
 

2033.  JAK 
Nová stavební místa / jak. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 20 (9.11.2007), s. 2. 
obce - Miroslav - stavebnictví - stavební - místa - bytová výstavba 
 
 

2034.  EIS 
Černou můrou miroslavské radnice zůstává zámek / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17,      
č. 47 (20.11.2007), s. 4. 
obce - Miroslav - historické - památky - zámky - Miroslavský zámek - havarijní stav - 
opravy - rekonstrukce 
 

2035.  KRUTIŠ, Dalibor 
Rekordní věnec už svítí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 276 (27.11.2007), s. 3. 

dtto: 

EIS. Miroslav: obří adventní věnec. Znojemsko. 27.11.2007, roč. 17, č. 48, s. 5. 
DOMS. V Miroslavi rozsvítili rekordní věnec. Znojemský týden. 3.12.2007, roč. 7, č. 49,   
s. 8. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - tradice - Vánoce - adventní - věnce 
 

2036.  MM 
Kulturním domem zavoní guláše / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 280 (1.12.2007), s. 3. 

dtto: 

DOMS. Gulášovka již po jedenácté. Znojemský týden. 3.12.2007, roč. 7, č. 49, s. 3. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - gastronomie - Gulášovka - 11. ročník - Sdružení 
dobré nálady 
 

2037.  MASK 
Památník obětem v opravě / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 21 (23.11.2007), s. 3. 
obce - Miroslav - vojenství - 2. světová válka - piety - památníky - opravy 
 

2038.  EIS 
Miroslavská Gulášovka / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 49 (4.12.2007), s. 1. 
obce - Miroslav - kultura - slavnosti - gastronomie - Gulášovka - 11. ročník 
 

2039.  VOJTEK, Milan 
V Miroslavi kupce na zámek stále nenašli : nechtějí ho ale prodat spekulantovi, který by se 
o objekt nepostaral / Milan Vojtek. -- In: Právo -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 286 
(8.12.2007), s. 15. 
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obce - Miroslav - historické - památky - zámky - prodej - kupci 
 

2040.  VOJTEK, Milan 
Miroslavští dostali nový sportovní areál : hřiště budou využívat školy, kluby i veřejnost / 
Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 -- Roč. 17, č. 291 (14.12.2007), s. 11.  
obce - Miroslav - sport - sportovní areály - otevření 
 

2041.  VOLF, Roman 
Víceúčelové sportovní hřiště / Roman Volf. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 50, č. 6 
(2007), s. 12-13 . -- R-2810; 

dtto: 

EISENBRUK, Jiří. Kousek medvěda pro Miroslav. Znojemsko. 18.12.2007, roč. 17,          
č. 51/52, s. 2. 
obce - Miroslav - sport - areály - víceúčelová - hřiště - výstavba - dokončení 
 

2042.  Z 
Z historie : události z místní historie z let zakončených sedmičkou. -- In: Miroslavský 
zpravodaj. -- Roč. 50, č. 6 (2007), s. 31-32 . -- R-2810 
obce - Miroslav - dějiny - historie – přehledy 
 

2043.  CHLAD, Josef 
Sport : Ohlédnutí za rokem 2007 / Josef Chlad. -- In: Miroslavský zpravodaj. -- Roč. 50,  
č. 6 (2007), s. 39-41 . -- R-2810 
obce - Miroslav - sport - shrnutí - hodnocení - 2007 
 

2044.  VOLF, Roman 
Neobvyklá naučná stezka kolem Miroslavi / Roman Volf. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 22 
(7.12.2007), s. 8. 
obce - Miroslav - cestovní ruch - naučné stezky - otevření 
 

2045.  DOMS 
V Miroslavi otevřeli nové hřiště / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 51/52 (17.12.2007), s. 5. 
obce - Miroslav - sport - víceúčelová - sportovní - hřiště - otevření 
 

2046.  NOVÉ 
Nové hřiště pro Miroslav. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 23 (21.12.2007), s. 1. 
obce - Miroslav - sport - víceúčelové sportovní areály - hřiště - otevření 
 

2047.  MASK 
Vernisáž obrazů v Miroslavi / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 23 (21.12.2007), s. 12. 
obce - Miroslav - kultura - umění - obrazy - výstavy - vernisáže - Uhříková, Jiřina 
 
 
 

Miroslavské Knínice :  
 
 

2048.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Na zámku se oddává a úřaduje / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 3 (19.1.2007), s. 6. 
obce - Miroslavské Knínice - historické - památky - zámky 
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2049.  MASK 
Válečná munice při výlovu rybníka nalezena nebyla / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 7 
(6.4.2007), s. 6. 

dtto: 

doms. Skrývají rybníčky munici? Znojemský týden. 10.4.2007, roč. 7, č. 15, s. 6, Inzert 
speciál. 
obce - Miroslavské Knínice - příroda - rybníky - výlovy – revitalizace 
 
 
 

MORAVSKÝ KRUMLOV:  
 
 

Př íroda:  
 

2050.  SKLENSKÝ, Zbyněk 
Lednové a únorové počasí v M. Krumlově v letech 1994-2006 / Zbyněk Sklenský, Zdeněk 
Sklenský. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 16, č. 1-2 (2007), s. 46-48 . -- R-
2812 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - příroda - počasí - přehled - teploty - srážky - leden - 
únor - 1994-2006 
 

2051.  SKLENSKÝ, Zbyněk 
Dubnové počasí v M. Krumlově v letech 1994-2006 / Zbyněk Sklenský, Zdeněk Sklenský. 
-- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 16, č. 4 (2007), s. 42-43 . -- R-2812 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - příroda - počasí - přehled - duben - 1994-2006 - 
teploty - srážky 
 

2052.  SKLENSKÝ, Zbyněk 
Březnové počasí v M. Krumlově v letech 1994-2006 / Zbyněk Sklenský, Zdeněk Sklenský. 
-- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 16, č. 3 (2007), s. 43-44 . -- R-2812 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - příroda - počasí - přehled - březen - 1994-2006 - 
teploty - srážky 
 
 
 

Životní  prostředí :  
 
 

2053.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Zápach z Vertexu obtěžuje okolí : místo zbouraného vysokého komínu má problém vyřešit 
komín nový / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 69, (22.3.2007), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - životní prostředí - ovzduší - zamořování - podniky - 
Saint-Gobain Vertex - výpary - zápach - komíny - zbourání - výstavba 
 

2054.  DOMS 
Černých skládek přibývá / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -
- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 9 (26.2.2007), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - životní prostředí - skládky - černé skládky 
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2055.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Gymnazisty trápí hluk / Darina Rubešová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 14 (6.4.2007), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - životní prostředí - prašnost - hluk - vlivy - 
Gymnázium Moravský Krumlov - okolí 
 

2056.  DOMS 
Krumlov možná bude mít novou dominantu / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 38 (17.9.2007), s. 3. 
dtto: MASK. Nová dominanta Krumlova. Zrcadlo. 14.9.2007, roč. 6, č. 16, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - životní prostředí - zápach - odstranění - komíny - 
výstavba 
 

2057.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Zápach potlačí jen malá Eiffelovka / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
Roč. 18, č. 227 (29.9.2007), s. 3. -- ISSN 1802-0933 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - životní prostředí - zápach - odstranění -komíny - 
výstavba 
 

2058.  MASK 
Čistírna s novou technologií / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 21 (23.11.2007), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - životní prostředí - čistírny odpadních vod - 
rekonstrukce - Státní fond živototního prostředí 
 

2059.  MASK 
Svoz popelnic zase dražší / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 23 (21.12.2007), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - životní prostředí - odpady - komunální odpad - 
poplatky - zvýšení 
 
 
 

Děj iny :  
 
 

2060.  ČTK 
Archeologové našli zbytky pazourků / čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 195 (22.8.2007), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - archeologie - výzkumy - pazourky - výroba - 
rohovec - těžba 
 

2061.  ČTK 
Nejstarší evropské doly jsou na Moravě / čtk. -- In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921 -- 
Roč. 20, č. 215 (14.9.2007), s. 14. 

dtto: 

ČTK. Na Moravě jsou nejstarší doly v Evropě. Mladá fronta dnes. 14.9.2007, roč. 18,       
č. 215, s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - archeologie - výzkumy - doly - ložiska 
 

2062.  KRUTIŠ, Dalibor 
U Krumlova objevili nejstarší doly : archeologové našli u Krumlova stopy těžby staré téměř 
deset tisíc let. Vedrovice chystají muzeum / Dalibor Krutiš, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 216 (15.9.2007), s. 3. 

dtto: 
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CHAF. V Krumlově objevili nejstarší doly v Evropě. Znojemský týden. 17.9.2007, roč. 7,   
č. 38, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Vedrovice - dějiny - archeologie - výzkumy - nálezy - 
muzea 
 

2063.  KRUTIŠ, Dalibor 
U Krumlova objevili staré doly / Dalibor Krutiš, Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 38 (21.9.2007), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Vedrovice - dějiny - archeologie - výzkumy - nálezy - 
doly 
 

2064.  OLIVA, Martin 
O posvátné pravěké krajině Krumlovského lesa / Martin Oliva. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6,   
č. 19 (26.10.2007), s. 10. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - pravěk - archeologie - archeologické výzkumy 
- Krumlovský les – historie 
 
 
 

Histor ické památky:  
 
 

2065.  MOŠTĚK, Martin 
Zámek: už tři roky čekání / Martin Moštěk, Martin Sklenář. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 36 (12.2.2007), s. 3. 

dtto: 

mask. Zámek v Krumlově se snad dočká. Zrcadlo. 9.2.2007, roč. 6, č. 3, s. 1. 
doms. Opravy krumlovského zámku závisí na Epopeji. Znojemský týden. 12.2.2007, roč. 
7, č. 7, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - zámky - rekonstrukce - 
majitelé - Incheba, a. s. 
 

2066.  KUDROVÁ, D. 
Židovský hřbitov v Moravském Krumlově / D. Kudrová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 2 
(26.1.2007), s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - židovské - hřbitovy - Židé 
 

2067.  MOŠTĚK, Martin 
Krumlovský zámek: další odklad oprav / Martin Moštěk, Martin Sklenář. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 7 (16.2.2007), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - zámky - rekonstrukce - odklad 
- Incheba Praha 
 

2068.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Z hradu Rokytné nezbylo nic / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 5, č. 14 (6.4.2007), s. 6. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - hrady - Rokytná 
 

2069.  MOŠTĚK, Martin 
Incheba otálí s opravami zámku : obnova zámku v Moravském Krumlově zůstává i po třech 
letech jen na papíře / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 231 (4.10.2007), s. 3. 
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bce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - zámky - chátrání - vlastníci - 
Incheba, a. s. - opravy - odkládání 
 

2070.  DOMS 
Oprava krumlovského zámku: Čeká se, zda zůstane Epopej / doms. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 47 (19.11.2007),    
s. 5. 

dtto: 

EIS. Osud epopeje určí budoucnost zámku. Znojemsko. 20.11.2007, roč. 17, č. 47, s. 13. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické památky - zámky - Zámek Moravský 
Krumlov a. s. - Slovanská epopej - spory - opravy 
 

2071.  MASK 
Nejistá budoucnost zámku / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 20 (9.11.2007), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - zámky - Zámek Moravský 
Krumlov a. s. - vlastníci - Incheba, a. s. - opravy - odkládání 
 
 
 

Veře jný  ž ivot :  
 
 

2072.  BAZÉN 
Bazén v Krumlově bude do pěti let. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 96 (24.4.2007), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Den s deníkem - 
občané - starostové - diskuse - Programové prohlášení - výstavba - plány 
 

2073.  ZD 
Benefiční večer zpestřily v Krumlově krásné dívky / zd. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 3 (15.1.2007). 

dtto: 

SKLENÁŘ, Martin. Spolek pro obnovu tradic chce dělat věci od podlahy. Znojemský týden. 
5.2.2007, roč. 7, č. 6, s.6. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - společenské - organizace - spolky - 
Spolek pro obnovu tradic - benefice 
 

2074.  SKLENÁŘ, M. 
Téma Zrcadla: Oživí kulturu v Krumlově? / M. Sklenář. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 2 
(26.1.2007), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - společenské - organizace - spolky - 
Spolek pro obnovu tradic - tradice 
 

2075.  PROGRAMOVÉ 
Programové prohlášení Rady města Moravský Krumlov na volební období 2006-2010. -- In: 
Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 6 (23.3.2007), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. 
Krumlov - Programové prohlášení - 2006-2010 
 

2076.  STŘECHA, František 
Starosta Mor. Krumlova J. Mokrý: Nechci jen tak sedět na lavičce / František Střecha. -- 
In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 15 
(10.4.2007), s. 5. 
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obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Mor. 
Krumlov - starostové - Mokrý, Jaroslav - rozhovory 
 

2077.  DOMS 
Pásku přestřihl velvyslanec / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 46 (12.11.2007), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - městské úřady - Městský úřad Mor. 
Krumlov - obřadní síně - otevření 
 

2078.  MASK 
Velvyslanec USA přijel otevřít novou obřadní síň / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 20 
(9.11.2007), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - návštěvy - velvyslanci - 
Spojené státy americké - Graber, Richard W. 
 

2079.  MOŠTĚK, Martin 
Krumlov přijde o finanční úřad : ministerstvo chystá reformu, v okrese má zůstat jeden 
finanční úřad a pobočky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 276 (27.11.2007), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - úřady - Finanční úřad - 
Ministerstvo financí - reformy 
 

2080.  MASK 
Prezident navštívil Krumlov / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 22 (7.12.2007), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - státní správa - osobnosti - prezidenti - 
návštěvy - Klaus, Václav, 1941- 
 

2081.  MASK 
Skončí finanční úřad v Moravském Krumlově? / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 22 
(7.12.2007), s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - finanční úřady - 
reformy - zrušení 
 

2082.  MITYSKOVÁ, Jitka 
V Moravském Krumlově bude asi jen pobočka finančního úřadu / Jitka Mitysková. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 50 
(10.12.2007), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - finanční úřady - 
Finanční úřad - pobočky 
 
 
 

Pol ic ie :  
 
 

2083.  ČERNÁ, Anna 
Na kamery chybějí peníze : kamerový systém chystají v Miroslavi / Anna Černá. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 37, s. 1 (13.2.2007). 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Miroslav - policie - Městská policie - kamerové 
systémy - projekty - financování 
 

2084.  DOMS 
Pozor na radar na Znojemské! / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 47 (19.11.2007), s. 5. 
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obce - Moravský Krumlov (Česko) - policie - Městská policie - dopravní - přestupky - 
radary - Znojemská ul. 
 

2085.  MASK 
Radar zatím zkušebně / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 20 (9.11.2007), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - policie - Městská policie - dopravní - přestupky - 
radary - Znojemská ul. 
 
 
 

Církev:  
 
 

2086.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo : [kostel sv. Bartoloměje] / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 
1212-169X -- Roč. 17, č. 8 (20.2.2007), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - církev - kostely - kostel sv. Bartoloměje 
 
 

Sociální  péče:  
 
 

2087.  TYFLOCENTRUM 
TyfloCentrum Brno, o.p.s. v Moravském Krumlově. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- 
Roč. 16, č. 4 (2007), s. 39-40 . -- R-2812 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - TyfloCentrum Brno o.p.s. - regionální - 
pracoviště - pobočky - nevidomí - slabozrací 
 

2088.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Staví domov pro nezletilé matky / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 91 (18.4.2007), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - Domov pro nezletilé matky - výstavba 
 

2089.  MASK 
Tři králové z Krumlováčku obdarovali děti z onkologie / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 1 
(12.1.2007), s. 3. 

dtto: 

Tři králové z Krumlováčku obdarovaly děti na onkologii. Znojemský týden. 15.1.2007, roč. 
7, č. 3, s. 9. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - charita - Tři králové - Krumlováček - 
onkologie 
 

2090.  DAR 
Staví pro nezletilé matky / dar. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5,     
č. 17 (27.4.2007), s. 3. 

dtto: 

mask. Ojedinělý sociální ústav budují v Krumlově. Zrcadlo. 9.2.2007, roč. 6, č. 3, s. 8. 
SKLENÁŘ, Martin. V Krumlově bude ústav pro nezletilé matky. Znojemský týden. 
12.2.2007, roč. 7, č. 7, s. 11. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - Domov pro nezletilé matky - výstavba 
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2091.  OTEVŘENÍ 
Otevření nového střediska sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany. -- In: 
Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 5 (9.3.2007), s. 8. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - nevidomí - slabozrací -TyfloCentrum 
Brno o.p.s. - otevření 
 

2092.  REGIONÁLNÍ 
Regionální pracoviště TyfloCentra v Moravském Krumlově. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 7 
(6.4.2007), s. 9. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - TyfloCentrum Brno o.p.s. - pobočky - 
nabídka - nevidomí - slabozrací 
 

2093.  DAR 
Ubytují mladé matky / dar, dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 236 (10.10.2007), s. 3. 

dtto: 

EISENBRUK, Jiří. Nezletilé maminky budou mít v Krumlově nový domov. Znojemsko. 
20.11.2007, roč. 17, č. 47, s. 12. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - Domov pro nezletilé matky - otevření 
 

2094.  MASK 
Domov pro nezletilé matky s dětmi zprovozněn / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 18 
(12.10.2007), s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - Domov pro nezletilé matky - 
zprovoznění 
 
 

Zdravotnictví :  
 
 

2095.  GROSSMANN, David 
Pohotovost v Krumlově skončí : lidé z Moravskokrumlovska budou muset od příštího roku 
dojíždět po uzavření místních ordinací do Ivančic. / David Grossmann, Daniel Smola. -- 
In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 47 (23.11.2007), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - zdravotnictví - pohotovost - Lékařská služba první 
pomoci - zrušení 
 

2096.  EIS 
Pohotovost v Krumlově končí / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 48 (27.11.2007), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - zdravotnictví - pohotovost - zrušení 
 

2097.  MASK 
Lékařská pohotovost bude jen v nemocnicích / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 22 
(7.12.2007), s. 6. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - zdravotnictví - pohotovost - zrušení 
 
 
 

Služby:  
 
 

2098.  KRUTIŠ, Dalibor 
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Lidem chybí plavecký areál / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 95 (23.4.2007), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - služby - koupaliště - bazény - výstavba 
 
 
 

Vodní hospodářství :  
 
 

2099.  SKLENÁŘ, Martin 
Kanalizace se opožďuje : Moravský Krumlov čeká na podpis smluv / Martin Sklenář, 
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 12 
(15.1.2007), s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - rekonstrukce - 
termíny - zpoždění 
 

2100.  MASK 
Kanalizace v Krumlově se budovat nezačala / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 1 
(12.1.2007), s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - absence - smlouvy - 
odklad - zahájení – etapy 
 

2101.  DOMS 
Kanalizace se zatím budovat nezačala / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, (15.1.2007), č. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - vodovody – čističky 
 

2102.  MASK 
Největší investiční akce se právě rozbíhá / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 5 (9.3.2007), 
s. 2. 

dtto: 

eis. Krumlov rekonstruuje kanalizaci. Znojemsko Víkend. 16.3.2007, roč. 2, č. 11, s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - rekonstrukce 
 

2103.  DOMS 
Náměstí v Krumlově se uzavře / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 27 (2.7.2007), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - rekonstrukce - 
uzavírky 
 
 
 

Doprava:  
 
 

2104.  DAK 
Dopravu bude hlídat radar / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 82 (6.4.2007), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - doprava - projekty - Bezpečná města - radary - 
instalace 
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2105.  CHAF 
Nízkopodlažní autobus vyjel bleskurychle / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 29 (16.7.2007), s. 5. 

dtto: 

MOKRÝ, Jaroslav. PSOTA předčil všechna očekávání. Znojemsko. 17.7.2007, roč. 17,      
č. 29, s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - doprava - autobusová - nízkopodlažní - autobusy 
 

2106.  MASK 
Opravené komunikace až za dva roky / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 14 (27.7.2007), 
s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - doprava - silniční - průtahy - rekonstrukce - projekty 
 

2107.  GROSSMANN, David 
Na terminál si Krumlov počká : stavba nového dopravního terminálu v Moravském 
Krumlově se posouvá / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 250 (26.10.2007), s. 1, 5 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - doprava - dopravní terminály - výstavba - zpoždění - 
Jihomoravský kraj (Česko) - integrovaný dopravní systém - napojení 
 
 
 

Bydlení :  
 
 

2108.  MASK 
Paneláky v novém kabátě / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 14 (27.7.2007), s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - bydlení - družstevní - panelové - domy - rekonstrukce 
 

2109.  DOMS 
Krumlovští se pustili do oprav domů / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 34 (20.8.2007), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - bydlení - paneláky - opravy - rekonstrukce - granty 
 
 
 

Rozvoj :  
 
 

2110.  SCHNEIDEROVÁ, Jitka 
Informační systémy na Moravskokrumlovsku / Jitka Schneiderová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 
6, č. 5 (9.3.2007), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - cestovní ruch - turistika - informační systémy - 
informační tabule - rozvoj 
 

2111.  GRD 
Ředitelka kulturního střediska v Krumlově odchází / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 232 (5.10.2007), s. 3.  
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - Městské kulturní 
středisko - ředitelé - odvolání - výběrová řízení - rozvojové - koncepce 
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2112.  TŘETINA, Tomáš 
Investiční akce ovlivňují život ve městě / Tomáš Třetina. -- In: Moravskokrumlovské 
noviny. -- Roč. 16, č. 0 (2007), s. 1 . -- R-2812 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - rozvoj - investiční akce - kanalizace - vozovky - 
komunikace - rekonstrukce - naučné stezky - otevření 
 
 
 

Stavebnictví :  
 
 

2113.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Neprodávejte Slunečnou ulici, zní Krumlovem : radní chtějí obnovit územní plán a prodávat 
parcely / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
18, č. 68 (21.3.2007), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - stavebnictví - Slunečná ul. - stavební parcely - prodej 
- občané - protesty - územní plány - změny 
 

2114.  MASK 
Nové náměstí za podpory dotací z EU / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 18 (12.10.2007), 
s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - stavebnictví - projekty - výstavby - opravy - Evropská 
unie - dotace 
 
 
 

Kultura:  
 
 

2115.  ŠMI 
Zelný rynk uvede Kratochvila / šmi. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 17, č. 4 (5.1.2007), s. 19. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - 
Kratochvil, Jiří - rozhlasové - mikrohry - Český rozhlas Brno - uvedení 
 

2116.  MS 
Dětem z onkologie zazpívali Tři králové / ms. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 17, 
č. 9 (11.1.2007), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - hudba - děti - soubory - Krumlováček - 
vystoupení - onkologická odd. 
 

2117.  SKLENÁŘ, Martin 
Procházková: Chceme oživit kulturní dění / Martin Sklenář. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 25, s. 3 (30.1.2007). 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - folklor - Spolek pro obnovu tradic - činnost 
- akce 
 

2118.  MOŠTĚK, Martin 
Krumlovští chtějí udržet Epopej : výstava má být přístupná celý rok. Praha dál chystá nový 
pavilon / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, 
č. 45 (22.2.2007), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - návštěvnost - přestěhování - Praha - pavilony - výstavba - Městský 
úřad Mor. Krumlov - jednání 
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2119.  VSM 
Epopej chtějí déle, ale Prahu nepřesvědčili / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168 -- Roč. 18, č. 52 (2.3.2007), s. 4, Jižní Morava.  
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - 
osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 - zachování - jednání 
 

2120.  PŘIKRYLOVÁ, L. 
Městské kulturní středisko v číslech 2006 / L. Přikrylová. -- In: Moravskokrumlovské 
noviny. -- Roč. 16, č. 4 (2007), s. 20-21 . -- R-2812 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - informační střediska - 
Městské kulturní středisko - činnost - 2006 
 

2121.  NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Miriam 
Ojedinělý nález - mamutí stolička / Miriam Nývltová-Fišáková, Alena Hrbáčková. -- In: 
Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 16, č. 4 (2007), s. 22-23 . -- R-2812 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - nálezy - 
mamuti - zuby - stoličky 
 

2122.  BUCHERT, Vil iam 
Alfons Mucha přitahuje chladné Švédy / Viliam Buchert. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 91 (18.4.2007), s. 5 B. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Švédsko - kultura - umění - malířství - výstavy - 
osobnosti - Mucha, Alfons, 1860-1939 
 

2123.  PŘ 
Třetí ples města Moravského Krumlova / Př. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 
16, č. 3 (2007), s. 18-19 . -- R-2812 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - slavnosti - plesy 
 

2124.  PLESKOVÁ, Kateřina 
Kampak, panenko / Kateřina Plesková. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 16,    
č. 3 (2007), s. 19-21 . -- R-2812 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - galerie - Knížecí dům - výstavy - Občanské 
sdružení Nesehnutí 
 

2125.  HRBÁČKOVÁ, Alena 
Náhled do depozitáře muzea : - obrazy malované na skle / Hrbáčková Alena. -- In: 
Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 16, č. 3 (2007), s. 24-25 . -- R-2812 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Muzeum 
Moravský Krumlov - depozitáře - obrazy - sklo 
 

2126.  SKLENÁŘ, M. 
Téma Zrcadla: V klubu mladých fotografů / M. Sklenář. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 3 
(9.2.2007), s. 5. 

dtto: 

SKLENÁŘ, Martin. Jiří Sláma: Rádi objevujeme svět. Znojemský týden. 12.2.2007, roč. 7, 
č. 7, s. 6. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - fotografie - fotografové - kluby - výstavy - 
Klub moravských fotografů 
 

2127.  MOŠTĚK, Martin 
Krumlovští chtějí Epopej na dalších patnáct let / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. 
-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 8 (23.2.2007), s. 1. 

dtto: 



Znojemsko v tisku 2007 

 

276 

 

ŠUF. Slovanskou epopej chceme na dalších 15 let. Znojemsko. 19.6.2007, roč. 17, č. 25, 
s. 8, 9. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - 
prodloužení - smlouvy 
 

2128.  MASK 
Epopej doprovázejí nekonečné spekulace / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 5 (9.3.2007), 
s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - 
vyjednávání 
 

2129.  CHAF 
Martin Sklenář objevil, jak vypadal starý krumlovský kroj / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 9 (26.2.2007), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - tradice - folklor - kroje -lidová kultura 
 

2130.  VSM 
Kaplického knihovna může zpozdit přesun epopeje / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 125, s. 1 (30.5.2007). 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 
1860-1939 - Slovanská epopej - přestěhování - Klementinum (budova : Praha, Česko) 
 

2131.  ŠPAČEK, Jan 
Morava souzní Českým snem : putovní festival Concentus Moraviae naplnil jihomoravské 
zámky a kostely magickou hudbou / Jan Špaček. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 151 (29.6.2007), s. 5, 
Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - hudba - putovní - 
festivaly - Contentus Moraviae - 12. ročník - charakteristika 
 

2132.  MOKRÝ, Jaroslav 
Oslavy jara se zřejmě stanou novou tradicí / Jaroslav Mokrý. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6,     
č. 10 (18.5.2007), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - slavnosti - Krumlovské slavnosti - Spolek 
pro obnovu tradic 
 

2133.  VSM 
Slavná epopej ožila. Čtyřikrát / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 
18, č. 153 (2.7.2007), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - noční - prohlídky 
 

2134.  DOMS 
Krumlovské muzeum má sto let / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 29 (16.7.2007), s. 3. 

dtto: 

MASK. 100 let muzea. Zrcadlo. 27.7.2007, roč. 6, č. 14, s. 5.obce - Moravský Krumlov 
(Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Muzeum Moravský Krumlov - 100. výročí 
 

2135.  DAR 
Mucha do Holešovic nechce / obce. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 168 (21.7.2007), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - Slovanská epopej - 
vyjednávání 
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2136.  GRD 
Muzeum bude mít stálou expozici archeologických sbírek / grd. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 176 (31.7.2007), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Muzeum 
Moravský Krumlov - expozice - archeologické - sbírky 
 

2137.  MOKRÝ, Jaroslav 
Přípravy oslav 750 let města Moravský Krumlov / Jaroslav Mokrý, Šárka Švaříčková. -- 
In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 15 (31.8.2007), s. 6. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - slavnosti - 750. výročí - oslavy - přípravy 
 

2138.  GRD 
Ředitelka kulturního střediska v Krumlově odchází / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- Roč. 18, č. 232 (5.10.2007), s. 3. -- ISSN 1802-0933 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - Městské kulturní 
středisko - ředitelé - odvolání - výběrová řízení - rozvojové - koncepce 
 

2139.  DNY 
Dny Evropského dědictví v Mor. Krumlově : 5. Zámecké odpoledne. -- In: 
Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 16, č. 0 (2007), s. 4 . -- R-2812 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Dny evropského dědictví - 5. ročník 
- Slovanská epopej – prohlídky 
 

2140.  ABÉ 
Pokřtěna kniha regionálních pověstí / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 19 (26.10.2007),    
s. 6. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - literatura - regionální - pověsti - křest - 
osobnosti - spisovatelé - Sklenář, Martin 
 

2141.  DAK 
Muzeum slaví sto let založení / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 18, č. 267 (15.11.2007), s. 3. 

dtto: 

BE, DOMS. Moravskokrumlovské muzeum je stoleté. Znojemský týden. 19.11.2007, roč. 
7, č. 47, s. 7. 
EISENBRUK, Jiří. Moravskokrumlovské muzeum slaví sto let. Znojemsko. 20.11.2007, 
roč. 17, č. 47, s. 6. 
SPA. Muzeum v Moravském Krumlově je stoleté. Znojemské noviny. 23.11.2007, roč. 5,   
č. 47, s. 2. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Muzeum 
Moravský Krumlov - 100. výročí - výstavy 
 

2142.  MAREČEK, Luboš 
Jiří Kratochvil představil svou novou knihu Brněnské povídky / Luboš Mareček. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 278 (29.11.2007). 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - 
Kratochvil, Jiří - knihy - povídky - vydání 
 

2143.  MASK 
Oslavili 100 let muzea / mask, ac. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 21 (23.11.2007), s. 8. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - 100. výročí 
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2144.  MOŠTĚK, Martin 
Epopeji zbývají dva roky : Praha požádala o stavební povolení pro pavilon na Slovanskou 
epopej na Výstavišti / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 283 (5.12.2007), s. 3, 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování - Praha - pavilony - výstavba 
 

2145.  MOŠTĚK, Martin 
Epopeji zbývají jen dva roky v Krumlově : Praha požádala o stavební povolení pro pavilon 
na Slovanskou epopej na Výstavišti / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 49 (7.12.2007), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování - Praha - výstaviště 
 

2146.  SMOLA, Daniel 
Epopej: ze zámku do krychle : nejpozději do dvou let by se Slovanská epopej měla 
přestěhovat z Moravského Krumlova do Prahy / Daniel Smola, Martin Moštěk. -- In: 
Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 50 (14.12.2007), s. 1.  
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - Mucha, Alfons, 1860-1939 - 
Slovanská epopej - stěhování - Praha 
 

2147.  PEŇÁS, Jiří  
Věčný návrat do štatlu : podíl Brna na vzniku spisovatele Jiřího Kratochvila / Jiří Peňás. -- 
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, č. 8, s. 78-79 (25.2.2008) 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Brno - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - 
Kratochvil, Jiří - tvorba - vlivy 
 

2148.  KŘEMEČEK, Ivan 
Opojen slovanskou epopejí / Ivan Křemeček. -- In: Cykloturistika. -- Roč. 14, č. 4, s. 44 
(9.4.2008). 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - zámky - expozice - Slovanská 
epopej - osobnosti - malíři - Mucha, Alfons, 1860-1939 
 
 
 

Sdělovací  prostředky:  
 
 

2149.  LEIKEP, Oldřich 
Moravský Krumlov opět s Infokanálem v kabelové TV! / Oldřich Leikep. -- In: Zrcadlo. -- 
Roč. 6, č. 3 (9.2.2007), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sdělovací - prostředky - kabelová - televize - 
regionální - vysílání 
 

2150.  GRD 
Město bude vydávat noviny / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 182 (7.8.2007), s. 3.  
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sdělovací prostředky - regionální - noviny - Radniční 
Moravskokrumlovské noviny - vydávání - příprava 
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Školstv í :  
 
 

2151.   ŠKOLA 
Škola umožní přístup postiženým dětem. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 85 (11.4.2007), s. 3.  
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - základní školy - ZŠ Ivančická Moravský 
Krumlov - bezbariérový přístup - vybudování 
 

2152.  MASK 
Automatické kreslení nejsou žádné čáry / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 2 (26.1.2007), 
s. 8. 

dtto: 

doms. Automatické kreslení (ne)jsou žádné čáry. Znojemský týden. 29.1.2007, roč. 7, č. 5, 
s. 9. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - ZŠ Klášterní Moravský Krumlov - 
automatické - kreslení - výuka 
 

2153.  ZÁKLADNÍ 
Základní umělecká škola slaví 55. výročí. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 7 (6.4.2007), s. 9. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - Základní umělecká škola Moravský 
Krumlov - 55. výročí 
 

2154.  SOJKOVÁ, Sylva 
Krumlovská novinka, která nemá obdoby / Sylva Sojková, Magdalena Vránková. -- In: 
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 21 (22.5.2007), s. 4.  
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - ZŠ Ivančická Moravský Krumlov - zdravotně 
postižené děti - děti - integrace - projekty - realizace - zkušenosti 
 

2155.  MASK 
Speciální vzdělávání / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 11 (1.6.2007), s. 5. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - speciální školy - výstavba - ZŠ Ivančická 
 
 
 

Zájmová činnost :  
 
 

2156.  VESELÝ, Antonín 
S blokem a kamerou / Antonín Veselý. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 16, č. 4 
(2007), s. 40-42 . -- R-2812 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - zájmová činnost - sběratelství - pivní - suvenýry - 
osobnosti - sběratelé - Zachurčok, Karel 
 
 
 

Sport :  
 
 

2157.  SKLENÁŘ, Martin 
Skatepark zatím jen slibují : na atrakce pro bikery chybí v pokladně statisíce korun / 
Martin Sklenář. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 18 
(22.1.2007), s. 3.  
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dtto: 

mask. Krumlovští bikeři jsou bez atrakcí. Zrcadlo. 26.1.2007, roč. 6, č. 2, s. 4. 
doms. Krumlovští bikeři jsou bez atrakcí. Znojemský týden. 19.2.2007, roč. 7, č. 8, s. 14. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - sportovní areály - skateparky - U-rampy - 
lezecké stěny - finance - nedostatek 
 

2158.  TAJ 
Miroslav přišla o dva body až v závěru / taj. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 84 (10.4.2007), s. 26.  
obce - Miroslav - Moravský Krumlov (Česko) - sport - fotbal - utkání 
 

2159.  MCH 
Jezdci mezi sebou závodili v Moravském Krumlově / mch. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 153 (2.7.2007), s. 25. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - jezdectví - Memoriál Jana Branče - 19. ročník 
 
 
 

Cestovní  ruch:  
 
 

2160.  SCHNEIDEROVÁ, Jitka 
Informační systémy na Moravskokrumlovsku / Jitka Schneiderová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 
6, č. 5 (9.3.2007), s. 4. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - cestovní ruch - turistika - informační systémy - 
informační tabule – rozvoj 
 

2161.  KRUTIŠ, Dalibor 
Krumlov má novou naučnou stezku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 242 (17.10.2007), s. 3. 

dtto: 

BE. Okolo Rokytné vede naučná stezka. Znojemský týden. 22.10.2007, roč. 7, č. 43, s. 9. 
MASK. Naučná stezka po slepencích otevřena. Zrcadlo. 26.10.2007, roč. 6, č. 19, s. 8. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - cestovní ruch - turistika - naučné stezky - otevření 
 
 
 

Našiměřice :  
 
 

2162.  DOMS 
V Našiměřicích chtějí spravit kulturák / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 12 (19.03.2007), s. 11.  
obce - Našiměřice - kultura - kulturní - zařízení - kulturní domy - rekonstrukce - nutnost 
 

2163.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Našiměřická tvrz bývala chvíli také hradem / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 37 (14.9.2007), s. 4.  
obce - Našiměřice - historické - památky - tvrze - dějiny 
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Nový Ša ldor f :  
 
 

2164.  ČERNÝ 
Černý pátek: Dva požáry. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 7, č. 11 (12.3.2007), s. 1, 2.  
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice - služby - hasiči - požáry 
 

2165.  HLADÍK, Jaroslav 
Tradiční Velikonoční výstava vín v Novém Šaldorfu / Jaroslav Hladík. -- In: Vinařský 
obzor. -- ISSN 1212-7884 -- Roč. 100, č. 7-8 (2007), s. 392-393.  
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice - kultura - slavnosti - výstavy - vína - Velikonoční 
výstava vín 
 

2166.  NOH 
S romantikou je konec... / noh. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 214 (13.9.2007), s. 2. 
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice - Modré sklepy - průmysl - vinařství - víno - výroba - 
technologie - modernizace 
 
 
 

Olbramovice:  
 
 

2167.  SMOLA, Vojtěch 
Těžaři chtějí "odpamátnit" Leskoun / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 87 (13.4.2007), s. 4, Jižní Morava.  
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - příroda - kulturní památky - Leskoun - těžba 
 

2168.  MASK 
Olbramovice mají bunkry / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 1 (12.1.2007), s. 5. 

dtto: 

DOMS. Olbramovice získaly bunkry pro muzeum. Znojemský týden. 15.1.2007, roč. 7,    
č. 3, s. 5. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - vojenství - bunkry - československé - opevnění 
 

2169.  JANÍČEK, Zdeněk 
Mariášníci v Olbramovicích / Zdeněk Janíček. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 1 (12.1.2007),  
s. 9. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - karetní hry - mariáš - Turnaj v 
mariáši - 3. ročník 
 

2170.  MACOUN, Eman 
Znomo viděno dvojmo : [Olbramovice] / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-
169X -- Roč. 17, č. 5 (30.1.2007), s. 5.  
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - církev - památky - kostely – fary 
 

2171.  MASK 
V Olbramovicích lisovali slámové víno / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 5 (9.3.2007),    
s. 8. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinohradnictví - slámové víno - 
lisování 
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2172.  ST 
Malé bilancování / st. -- In: Olbramovický zpravodaj. -- Č. 4 (2007), s. 2. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - bilancování - 2007 
 

2173.  TESY 
Z činnosti TJ Sokol Olbramovice - oddíl kopané / tesy. -- In: Olbramovický zpravodaj. -- č. 
4 (2007), s. 8. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - sport - fotbal - TJ Sokol Olbramovice - činnost - 
shrnutí - hodnocení - 2007 
 

2174.  DOUBEK, P. 
TJ Sokol Olbramovice - národní házená / P. Doubek. -- In: Olbramovický zpravodaj. -- č. 4 
(2007), s. 9. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - sport - házená - TJ Sokol Olbramovice - shrnutí - 
hodnocení - 2007 
 

2175.  MACHÁLEK, Jan 
Geologické zajímavosti v okolí Olbramovic - III / Jan Machálek. -- In: Olbramovický 
zpravodaj. -- č. 4 (2007), s. 10. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - příroda - geologie 
 

2176.  MASK 
Otevřeli nové náměstí / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 22 (7.12.2007), s. 2. 

dtto: 

DOMS. V Olbramovicích otevřeli nové náměstí. Znojemský týden. 17.12.2007, roč. 7,       
č. 51/52, s. 9. 
obce - Olbramovice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - náměstí - rekonstrukce - otevření 
 
 
 

Oleksovice :  
 
 

2177.  CHODĚROVÁ, Monika 
Oleksovice mají nový prapor a znak / Monika Choděrová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 123 (28.5.2007), s. 3.  
obce - Oleksovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - obecní - symboly - 
prapory - znaky - vysvěcení 
 

2178.  MM 
Oleksovice: nejhorší voda / mm, grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 18, č. 162 (14.7.2007), s. 3.  
obce - Oleksovice (Znojmo, Česko) - příroda - přírodní - koupání - vodní nádrže - voda - 
kvalita 
 

2179.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 50 (11.12.2007), 
s. 11. 
obce - Oleksovice (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kostel Nanebevzetí Panny Marie - 
historie - vzpomínky 
 

2180.  EIS 
Nové byty pro Oleksovice / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 51/52 (18.12.2007), s. 26. 
obce - Oleksovice (Znojmo, Česko) - bydlení - byty - výstavba 
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Pavl ice:  
 
 

2181.  DUCHÁČKOVÁ, Pavla 
Obchodník Kopp je u soudu : podnikatel z Břeclavska chtěl prodat miliony nábojů a tisíce 
zbraní. Hrozí mu deset let vězení / Pavla Ducháčková, Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 109, (11.5.2007), s. 2, Jižní Morava. 

dtto: 

HRDÁ Veronika. Kopp: O mých obchodech věděli vlivní lidé. Rovnost-Znojemský deník. 
11.5.2007, roč. 18,č. 109, s. 6. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - soudnictví - kauzy - podnikatelé - Kopp, Dalibor - Kopp 
Arms Pavlice 
 

2182.  NAJDA, Rudolf 
Starosta Pavlic Josef Myslík: prioritou je bezpečnost kolem silnic / Rudolf Najda. -- In: 
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 11 
(12.3.2007), s. 4.  
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Pavlice - 
starostové - Myslík, Josef 
 

2183.  JM 
D. Kopp jde před soud za obchody se zbraněmi / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 16 (16.4.2007), s. 2.  

dtto: 

MITYSKOVÁ, Jitka. Dalibor Kopp se zpovídal u soudu kvůli zbraním. Znojemský týden. 
14.5.2007, roč. 7, č. 20, s. 1. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - soudnictví - soudní procesy - podnikatelé - Kopp, 
Dalibor - Kopp Arms Pavlice 
 

2184.  JM 
Chystají stavbu kanalizace a čističky za čtvrt miliardy / jm. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 28 (9.7.2007), s. 3.  
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - čističky - výstavba 
 

2185.  JUREČKOVÁ, Barbora 
Exstarosta Pavlic napsal knížku / Barbora Jurečková. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 29 
(17.7.2007), s. 12. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - 
Trojan, Milan - publikace 
 

2186.  MOŠTĚK, Martin 
Větrníky míří také na západ regionu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 178 (2.8.2007), s. 3.  
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - Hostim (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné - 
elektrárny - výstavba 
 

2187.  MOKRÝ, Pavel 
Chtějí ho dostat do tepláků, tvrdí obhájce : Dalibor Kopp může jít za mříže až na deset let. 
Žaloba jej viní z přípravy prodeje munice, kulometů a dalších zbraní do světa / Pavel 
Mokrý. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 188 
(14.8.2007), s. 6. 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - soudnictví - kauzy - zbraně - obchody - podnikatelé - 
Kopp, Dalibor 
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2188.  DUCHÁČKOVÁ, Pavla 
Pavlice čekají vysoké stožáry : představitelé Jihomoravského kraje povolili na Znojemsku 
osm větrníků vysokých 138 metrů / Pavla Ducháčková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 18, č. 204 (1.9.2007), s. 2, jižní Morava 
obce - Pavlice (Znojmo, Česko) - Vranovská Ves - průmysl - energetika - větrné elektrárny 
- výstavba - schvalování - jednání 
 
 
 

Petrovice :  
 
 

2189.  STACIONÁŘI 
Stacionáři pro postižené v Petrovicích odzvonilo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 115 (18.5.2007), s. 5.  
obce - Petrovice - sociální péče - stacionáře - zdravotně postižení - zrušení 
 

2190.  HÁJEK, Roman 
Setkání petrovických hasičů na výbornou / Roman Hájek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 7,    
cč. 23 (5.6.2007), s. 5. 
obce - Petrovice - veřejný život - společenské - organizace - Petrovice celé ČR - setkání - 
dobrovolní hasiči 
 

2191.  DOMS 
O větrných elektrárnách rozhodují také v Rešicích a Petrovicích / doms. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 42 (15.10.2007),    
s. 3.  
obce - Petrovice - Rešice průmysl - energie - větrné elektrárny - výstavby - obyvatelstvo - 
názory 
 
 
 

Plaveč:  
 
 

2192.  DR 
Dokončení oprav rotundy brzdí dotace / dr. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 17,  
č. 5 (6.1.2007), s. 3. 
obce - Plaveč (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - rotundy - opravy 
 

2193.  POLÁKOVÁ, Milada 
Po bitvě u Hradce obsadila pruská vojska také Plaveč / Milada Poláková. -- In: Znojemsko 
Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 1 (5.1.2007), s. 7.  
obce - Plaveč (Znojmo, Česko) - vojenství - Prusové - 1866 - bitvy - bitva u H. Králové 
 

2194.  TREK 
Vlhké omítky prodražily opravu rotundy v Plavči / trek. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 
1802-1964 -- Roč. 2, č. 5 (2.2.2007), s. 1.  
obce - Plaveč (Znojmo, Česko) - historické - památky - rotundy - rekonstrukce - 
prodražení 
 
 
 



Znojemsko v tisku 2007 

 

 

285 

 

Plenkovice:  
 
 

2195.  SMOLA, Vojtěch 
Ryby se předčasně stěhují. A trpí / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 18, č. 260 (7.11.2007), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Plenkovice (Znojmo, Česko) - příroda - Plenkovický rybník - znečištění - čpavek - 
ryby - výlov - přestěhování 
 
 
 

Podhradí  n/Dyj í :  
 
 

2196.  SMOLA, Daniel 
Na Dyji vzniknou další hráze proti velké vodě : protipovodňová opatření přijdou na desítky 
milionů / Daniel Smola, Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 17, č. 20 (24.1.2007), s. 3.  
obce - Podhradí n/Dyjí - vodní hospodářství - povodně - protipovodňová ochrana - 
opatření - hráze - studie - Povodí Moravy 
 

2197.  VOJTEK, Milan 
Velká voda už tolik hrozit nebude / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-219 -- Roč. 
18, č. 70 (23.3.2007), s. 13.  
obce - Podhradí n/Dyjí - příroda - povodně - protipovodňová ochrana - opatření 
 

2198.  SMO 
I včera platil první povodňový stupeň / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 73 (27.3.2007), s. 3.  
obce - Podhradí n/Dyjí - příroda - povodně - 1. povodňový stupeň 
 

2199.  POVODÍ 
Povodí začalo těžit nánosy z řeky Dyje. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 1 (5.1.2007), s. 1.  
obce - Podhradí n/Dyjí - příroda - koryta - řeky - čištění - protipovodňová ochrana - 
opatření 
 

2200.  SMO 
Kristek omráčí asambláží z mobilů / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 78 (2.4.2007), s. 3.  

dtto: 

PETERKOVÁ, Ľuba. Lubo Kristek použije místo štětce telefony. Znojemsko Víkend. 
13.4.2007, roč. 2, č. 15, s. 1. 
MRVA, Vlastimil. Kouzelník z Podhradí Lubo Kristek probudil ospalou Vídeň sdělením, že 
Bůh mobil nepotřebuje. Znojemsko. 9.5.2007, roč. 17, č. 19, s. 5. 
obce – Podhradí n/Dyjí - kultura - výtvarné - umění - asambláže - osobnosti - Kristek, 
Lubo - spolupráce - ZŠ Pražská - mezinárodní - performance 
 

2201.  SMO 
Našijte si mobil na Kristka / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč.18, č. 86 (12.4.2007), s. 3.  

dtto: 

MIV. Kristek tvoří dílo z mobilů. Právo. 16.4.2007, roč. 18, č. 89, s. 9. 
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SMOLA, Daniel. Requiem za mobily. Rovnost-Znojemský deník. 14.4.2007, roč. 18, č. 88, 
s. 1. 
SMO. Lubo Kristek jede s mobily na Vídeň. Rovnost-Znojemský deník. 26.4.2007, roč. 18, 
č. 98, s. 3. 
MOŠTĚK, Martin. Lubo Kristek předvedl svůj um ve Vídni. Rovnost-Znojemský týden, 
28.4.2007, roč. 18, č. 100, s. 3. 
smo. Kristek omráčí Vídeň asambláží. Znojemské noviny. 6.4.2007, roč. 5, č. 13, s. 2. 
obce – Podhradí n/Dyjí - Vídeň - kultura - umění - osobnosti - Kristek, Lubo - 
mezinárodní - performance - protesty - výtvarné - ztvárnění - mobily 
 

2202.  SMÉKALOVÁ, Vlaďka 
Jak vznikl na Mariahilterstrasse ve Vídni happening Lubo Kristka / Vlaďka Smékalová, 
Martina Pavelková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 21 (22.5.2007),   
s. 4.  
obce – Podhradí n/Dyjí - kultura - umění - osobnosti - Kristek, Lubo - ZŠ Pražská - 
spolupráce - ekologické - projekty - Eco Fair - happeningy - Vídeň 
 

2203.  MIV 
Podhradí hledá cesty ke stavbě dvoukomorové čistírny / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
219 -- Roč. 18, č. 86, (12.4.2007), s. 13. 
obce - Podhradí n/Dyjí - vodní hospodářství - čistírny odpadních vod - kanalizace - 
finance - hledání 

2204.  CHODĚROVÁ, Monika 
Kristkova asambláž doputovala do Riegersburgu / Monika Choděrová. -- In:Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 115 (18.5.2007), s. 3.  
obce - Podhradí n/Dyjí - kultura - umění - osobnosti - Kristek, Lubo - projekty - Eco Fair 
- výstavy - Riegersburg 
 

2205.  NOVÁK, Pavel Kryštof 
Riegersburg: Zažít snění na vlastní kůži / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- ISSN 
1212-169X -- Roč. 17, č. 21 (22.5.2007), s. 5.  

dtto: 

MIV. Kristkovo avantgardní dílo potáhne Evropou. Právo. 30.5.2007, roč, 17, č. 125, s. 11. 
obce - Podhradí n/Dyjí - kultura - umění - osobnosti - výtvarníci - Kristek, Lubo - 
asambláže - Requiem za mobilní telefony - výstavy - Riegersburg 
 

2206.  VACULOVÁ, Helena 
Z Dyje v Podhradí hlásí: sucho : odborníci: Minimální průtoky jsou velmi nebezpečné. Při 
vypouštění odpadních vod nedochází k dostatečnému naředění / Helena Vaculová. -- In: 
Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 138 (14.6.2007), s. 1, Jižní Morava. 
Morava jižní (Česko) - obce - Podhradí n/Dyjí - příroda - řeky - Dyje - voda - průtoky - 
pokles - sucho 
 

2207.  VOJTEK, Milan 
Velké starosti v malé vesnici / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 
č. 151, (29.6.2007), s. 11. 
obce - Podhradí n/Dyjí - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Podhradí n/Dyjí - 
činnost 
 

2208.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Rok poté: zábrany stále nejsou : přesně jeden rok uplynul od nejhorších povodní                 
v Podhradí nad Dyjí / Darina Rubešová, Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 155 (4.7.2007), s. 3. 
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obce - Podhradí n/Dyjí - příroda - povodně - protipovodňová ochrana - opatření - 
projekty - studie proveditelnosti 
 

2209.  EISENBRUK, Jiří  
V Zajordání vyrostla největší drůbeží farma ve střední Evropě / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 17, č. 30 (24.7.2007), s. 1, 2. 
obce - Stálky - Podhradí - zemědělství - chovatelství - brojleři - farmy - výstavba 
 

2210.  EISENBRUK, Jiří  
Frejštejn se stal obecním hradem / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 31 
(31.7.2007), s. 4. 
obce - Podhradí - historické - památky - hrady - Podhradí nad Dyjí (Česko) - historie - 
obecní - vlastnictví 
 

2211.  SMO 
Provrtané mobily míří do Německa / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 196 (23.8.2007), s. 3. 
obce - Podhradí n/Dyjí - kultura - umění - osobnosti - výtvarníci - Kristek, Lubo - 
Německo - putovní - výstavy - asambláže - Requiem za mobilní telefony 
 

2212.  JUREČKOVÁ, Barbora 
Zatímco ostatní medvědi v zimě spí, medvěd Lubo Kristek tvoří / Barbora Jurečková. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 17, č. 39 (25.9.2007), s. 4. 
obce – Podhradí n/Dyjí - kultura - umění - osobnosti - výtvarníci - Kristek, Lubo 
 

2213.  MIV 
Podhradí má plány, ale ne peníze / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17,       
č. 260 (7.11.2007), s. 14. 
obce - Podhradí n/Dyjí - vodní hospodářství - kanalizace - vodoprávní řízení - financování 
 

2214.  MOŠTĚK, Martin 
Ochrana před povodní má roční skluz : studie nových protipovodňových opatření leží        
na ministerstvu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 278 (29.11.2007), s. 3.  
obce  - Podhradí n/Dyjí - Vranov nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství - povodně - 
protipovodňová ochrana - opatření - studie - schválení - zpoždění - Ministerstvo 
zemědělství 
 
 
 

Podmol í :  
 
 

2215.  RZT 
Šobes se vrátí do Podmolí? / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 34 (20.8.2007), s. 1.  

dtto: 

SMOLA, Daniel. Podmolí chce zpět Šobes. Znojemské noviny. 24.8.2007, roč. 5, č. 34,     
s. 1, 4. 
obce - Podmolí - zemědělství - vinohradnictví - vinice - Šobes - vlastnictví - vrácení 
 

2216.  EISENBRUK, Jiří  
Vinice Šobes je bohatá nevěsta, která má dva nápadníky: Znovín a Podmolí / Jiří 
Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 35 (28.8.2007), s. 1, 2. 
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obce - Podmolí - zemědělství - vinohradnictví - vinice - Šobes - vlastnictví - Znovín a. s. - 
Obecní úřad Podmolí - soudní spory 
 

2217.  VSM 
Boj o vinici : komu patří slavný Šobes / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 
-- Roč. 18, č. 268 (16.11.2007), s. 1, 2, Jižní Morava.  

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Soud odročil spor o Šobes : znojemský soud začal zkoumat, komu patří 
vyhlášená vinice Šobes. Rovnost-Znojemský deník. 16.11.2007, roč. 18, č. 268, s. 3. 
obce - Podmolí - zemědělství - vinohradnictví - vinice - Šobes - Znovín a. s. - Obecní úřad 
Podmolí - soudní spory 
 

2218.  JM 
Kauzu Šobes řeší soud / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 47 (19.11.2007), s. 2.  
obce - Podmolí - zemědělství - vinohradnictví - vinice - Šobes - Znovín a. s. - Obecní úřad 
Podmolí - kauzy 
 

2219.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Za mrtvá prasata v Podmolí byla udělena pokuta / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 17, č. 48 (27.11.2007), s. 1. 
obce - Podmolí - zemědělství - Agropodnik - chovatelství - prasata - úmrtí - pokuty 
 

2220.  MOŠTĚK, Martin 
Soud rozhodl: Šobes patří Znovínu : znojemský soud zamítl žalobu Podmolí na neplatnost 
prodeje vinic na Šobesu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 291 (14.12.2007), s. 1, 5.  

dtto: 

SMOLA, Vojtěch. Soud: Šobes zůstane Znovínu. Mladá fronta dnes. 14.12.2007, roč. 18, 
č. 291, s. 2, Jižní Morava. 
obce - Podmolí - zemědělství - vinohradnictví - vinice - Šobes - Znovín a. s. - Obecní úřad 
Podmolí - soudní - spory 
 

2221.  EISENBRUK, Jiří  
Vinice Šobes spí, ale u soudu se o ní mluvit nepřestává : Okresní soud rozhodl, že slavná 
vinice zůstává v držení Znovínu / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 51/52 
(18.12.2007), s. 2. 
obce - Podmolí - zemědělství - vinohradnictví - vinice - Šobes - Obecní úřad Podmolí - 
spory 
 

2222.  JM 
Boj o Šobes vyhrál Znovín / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 51/52 (17.12.2007), s. 1, 2.  
obce - Podmolí - zemědělství - vinohradnictví - vinice - Šobes - Znovín a. s. - Obecní úřad 
Podmolí - soudní - spory 
 
 
 

Podmýče:  
 
 

2223.  ODEHNALOVÁ, Martina 
Výprava k neznámé hranici / Martina Odehnalová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 87 (13.4.2007), s. 8.  
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obce - Podmýče - hranice - pěší - turistické - hraniční přechody 
 
 
 

Práče:  
 
 

2224.  KRUTIŠ, Dalibor 
Kulturní dům Práče bez jasné vize / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 112 (15.5.2007), s. 3.  
obce - Práče - kultura - kulturní - zařízení - kulturní domy - Kulturní dům Práče 
 

2225.  KRUTIŠ, Dalibor 
Kulturní dům Práče je bez vize / Dalibor Krutiš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 20, (18.5.2007), s. 1. 
obce - Práče - kultura - kulturní domy - chátrání - využití 
 
 
 

Pravice:  
 
 

2226.  VITOUCH, Jaroslav 
Čarodějicím v Pravicích bylo opravdu horko / Jaroslav Vitouch. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 103 (3.5.2007), s. 8.  
obce - Pravice - folklor - tradice - Valpuržina noc - pálení čarodějnic - vatry - rekordy 
 
 
 

Pros iměř ice :  
 
 

2227.  HLADÍK, Jaroslav 
Vinařská tradice městysu Prosiměřice : vinařská historie / Jaroslav Hladík. -- In: Vinařský 
obzor. -- ISSN 1212-7884 -- Roč. 100, č. 1-2 (.01.2007), s. 60-61.  
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - historie - 
tradice 
 

2228.  SMO 
Prosiměřické Cesty 2007 patřily Africe a vzpomínání / smo. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 252 (29.10.2007), s. 3. 
obce - Prosiměřice (Znojmo, Česko) - veřejný život - společenské - organizace - Klub 
cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice - cestovatelé - setkání - Cesty 
2007 - 20. ročník 
 
 
 

Přeskače:  
 
 

2229.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Tvrz zanikla už před stoletími / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 4 (26.1.2007), s. 7.  
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obce - Přeskače - historické - památky - tvrze 
 

2230.  EISENBRUCK, Jiří  
Přeskače: obec, kde životní prostředí nedostává na frak / Jiří Eisenbruck. -- In: 
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 19 (9.5.2007), s. 12.  
obce - Přeskače - vodní hospodářství - čistírny odpadních vod - kanalizace 
 

2231.  EIS 
Tajemné chodby v Přeskačích / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 7, č. 23 (5.6.2007), s. 3. 
obce - Přeskače - historické památky - chodby - podzemní chodby 
 
 
 

Rešice:  
 
 

2232.  GRASGRUBER, Pavel 
Z historie a současnosti Rešic / Pavel Grasgruber. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- 
Roč. 16, č. 1-2 (2007), s. 37-42 . -- R-2812 
obce - Rešice - dějiny - historie – současnost - přehled 
 

2233.  STŘECHA, František 
Otazníky kolem atentátu na Reinharda Heydricha / František Střecha. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 21 (21.5.2007), s. 6.  

dtto: 

V REŠICÍCH vzpomínali na Adolfa Opálku. Znojemský týden. 28.5.2007, roč. 7, č. 22,     
s. 4. 
STŘECHA, František. Atentát na Reinharda Heydricha: Opálka chtěl Gabčíka odradit. 
Znojemský týden. 28.5.2007, roč, 7, č. 22, s. 6. 
obce - Rešice - dějiny - druhá světová válka, 1939-1945 - Heydrich, Reinhard, 1904-1942 
- atentáty - osobnosti - protifašističtí - bojovníci - Opálka, Adolf, 1915-1942 - 
vzpomínkové - akce 
 

2234.  GRASSGRUBER, Pavel 
Rešičtí vzpomenou slavné rodáky / Pavel Grassgruber. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-
169X -- Roč. 17, č. 21 (22.5.2007), s. 12.  
obce - Rešice - dějiny - druhá světová válka, 1939-1945 - osobnosti - protifašističtí - 
bojovníci - Opálka, Adolf, 1915-1942 - Pospíšil, František - vzpomínkové - setkání 
 

2235.  MASK 
Uctili památku Adolfa Opálky / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 11 (1.6.2007), s. 1. 
obce - Rešice - dějiny - osobnosti - Opálka, Adolf, 1915-1942 - atentáty - Heydrich, 
Reinhard, 1904-1942 
 

2236.  DOMS 
O větrných elektrárnách rozhodují také v Rešicích a Petrovicích / doms. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 42 (15.10.2007),    
s. 3.  
obce - Rešice - Petrovice - průmysl - energie - větrné elektrárny - výstavby - obyvatelstvo 
- názory 
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Rybníky:  
 
 

2237.  KUNČÁKOVÁ, Hana 
Obec Rybníky / Hana Kunčáková. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 16, č. 3 
(2007), s. 37-38 . -- R-2812 
obce - Rybníky - dějiny - historie - přehled 
 
 

Skal ice:  
 
 

2238.  OBR 
Obr Goliáš : pověst ze Skalice. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 7 (6.4.2007), s. 10. 
obce - Skalice - kultura - literatura - pověsti 
 

2239.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Zámek ve Skalici slouží seniorům / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 16 (20.4.2007), s. 6.  
obce - Skalice - historické - památky - zámky - tvrze 
 
 
 

Slat ina:  
 
 

2240.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Tvrz ve Slatině dnes: stodola / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 5, č. 13 (30.3.2007), s. 6.  
obce - Slatina - historické - památky - tvrze 
 
 
 

Slup:  
 
 

2241.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Sekerníci opravují mlýn : vodní mlýn ve Slupi bude mít ještě letos modernější expozici, 
podlahu i nové zábradlí. Do dvou let chtějí majitelé památku kompletně opravit / Darina 
Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 92 
(19.4.2007), s. 3.  
obce - Slup - historické - technické - památky - vodní mlýny - Vodní mlýn ve Slupi - 
opravy - sekerníci - expozice - modernizace - Technické muzeum (Brno, Česko) 
 

2242.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Sekerníci opravují historický mlýn / Darina Rubešová. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 5, č. 17 (27.4.2007), s. 3.  
obce - Slup - stavebnictví - opravy - vodní mlýny - Vodní mlýn ve Slupi 
 

2243.  ČTK 
Na Znojemsku znovu ukážou opevnění hranic / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 168 (21.7.2007), s. B6.  
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obce - Slup - vojenství - bunkry - prvorepublikové - opevnění - Klub historického 
vojenství 
 

2244.  DAR 
Nová expozice bude až v zimě / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 18, č. 190 (16.8.2007), s. 3.  
obce - Slup - vodní hospodářství - mlýny - Vodní mlýn ve Slupi - rekonstrukce - expozice 
- přípravy 
 

2245.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Ve Slupi pekli chleba a razili mince / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -
- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 211 (10.9.2007), s. 3.  

dtto: 

EIS. Slup razil mince. Znojemsko. 11.9.2007, roč. 17, č. 37, s. 1,3. 
obce - Slup - kultura - slavnosti - Slavnosti chleba - 3. ročník - Technické muzeum Brno 
 

2246.  EISENBRUK, Jiří  
Slup: Slavnosti chleba přilákaly tisíce hostů / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, 
č. 37 (11.9.2007), s. 3. 
obce - Slup - kultura - slavnosti - Slavnosti chleba - folklor - 3. ročník 
 

2247.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Ve Slupi o víkendu pekli chleba a razili mince / Darina Rubešová. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 37 (14.9.2007), s. 3.  
obce - Slup - kultura - slavnosti - Slavnosti chleba - 3. ročník - folklor 
 

2248.  SMO 
Vodní mlýn ve Slupi je na zlatých dvouapůltisícových mincích / smo. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 231 (4.10.2007), s. 3 
obce - Slup - historické - technické - památky - Vodní mlýn ve Slupi - pamětní mince - 
vydání 
 

2249.  JM 
Jablek se urodilo málo, hrozí, že už v únoru nebudou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 42 (15.10.2007), s. 1.  
obce - Slup - Těšetice - zemědělství - ovocnářství - jablka - nízká - úroda 
 

2250.  HUDEC, Ivan 
Slavnosti chleba ve Slupi / Ivan Hudec. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 8, č. 5 (2007), s. 4 
 . -- R-2815 
obce - Slup - kultura - slavnosti - Slavnosti chleba - programy - tradice 
 
 
 

Stálky :  
 
 

2251.  EISENBRUK, Jiří  
V Zajordání vyrostla největší drůbeží farma ve střední Evropě / Jiří Eisenbruk. -- In: 
Znojemsko. -- Roč. 17, č. 30 (24.7.2007), s. 1, 2. 
obce - Stálky - Podhradí - zemědělství - chovatelství - brojleři - farmy - výstavba 
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Starý Petř ín :  
 
 

2252.  VSM 
Největší výkrmně kuřat chybí stavební povolení / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 18, č. 247 (23.10.2007), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Starý Petřín - zemědělství - kuřata - farmy - stavební řízení - stavební povolení - 
pozastavení - ekologie - Děti země - výhrady 
 

2253.  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
Pod křížem ležely staré dokumenty : při opravě kostelní věže ve Starém Petříně našli 
stavebníci dvě schránky s dobovými dokumenty / Sylva Pavlačková. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 284 (6.12.2007), s. 3.  
obce - Starý Petřín - historické - památky - kostely - věže - schránky - nálezy 
 

2254.  ŠUFAJZL, J. 
Oprava kostelní věže ve Starém Petříně se komplikuje / J. Šufajzl. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 17, č. 50 (11.12.2007), s. 5. 
obce - Starý Petřín - historické - památky - kostely - věže - opravy - nálezy 
 
 

2255.  PAVLAČKOVÁ, Sylva 
V kopuli kostela našli staré dokumenty / Sylva Pavlačková. -- In: Znojemské noviny. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 49 (7.12.2007), s. 7.  
obce - Starý Petřín - historické - památky - kostely - věže - nálezy - dokumenty 
 
 
 

Stoš íkovice:  
 
 

2256.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Stošíkovický vinohrad obletí svět / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 82 (6.4.2007), s. 3.  
obce - Stošíkovice na Louce - zemědělství - vinohradnictví - Agro Stošíkovice - vinice -    
U tří dubů - Vinařský fond - propagační materiály - ledové víno - ryzlink rýnský - 
Quebeck - zlatá medaile - Znovín Znojmo, a.s. 
 

2257.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Vinice Tři duby je nejkrásnější v České republice / Darina Rubešová. -- In: Znojemské 
noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 15 (13.4.2007), s. 6.  
obce - Stošíkovice na Louce - zemědělství - vinohradnictví - vinice - Tři duby - propagace 
- vinařství 
 
 
 

Strachot ice:  
 
 

2258.  SMOLA, Vojtěch 
Střecha vzniká na zemi, pak ji zvedne jeřáb / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168 -- Roč. 18, č. 237 (11.10.2007), s. 2, Jižní Morava.  

dtto: 
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PETERKOVÁ, Luba. Strachotické věži chybí čepice, dostane zbrusu novou. Znojemsko. 
9.10.2007, roč. 17, č. 41, s. 5. 
obce - Strachotice - historické - památky - kostely - střechy - opravy - rekonstrukce 
 

2259.  GROSSMANN, David 
Novou střechu posadil na věž jeřáb : pětiměsíční rekonstrukce střechy kostelní věže          
ve Strachoticích skončila / David Grossmann. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 242 (17.10.2007), s. 3. 

dtto: 

BE. Kostelní kříž strachotického kostela svítí do dáli. Znojemský týden. 22.10.2007,     
roč. 7, č. 43, s. 4. 
obce - Strachotice - církev - kostely - opravy - střechy - rekonstrukce 
 
 
 

Suchohrdly  u Miroslavi :  
 
 

2260.  DOMS 
Kvůli rybce z Číny vypustili rybník / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 2 (8.1.2007), s. 9.  

dtto: 

MASK. Vetřelce z Číny spolehlivě zlikvidují dravé ryby. Zrcadlo. 12.1.2007, roč. 6, č. 1,   
s. 8. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi - příroda - Rybníkářství Pohořelice - rybníky - vypouštění - 
plevelné - ryby 
 

2261.  MASK 
Odmítli složit slib zastupitele / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 1 (12.1.2007), s. 1. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi - veřejný život - místní správa - volby - zastupitelé - slib 
zastupitele - složení - odmítnutí 
 

2262.  DOMS 
V Suchohrdlech u Miroslavi mají sudý počet zastupitelů / doms. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 3 (15.1.2007).  
obce - Suchohrdly u Miroslavi - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Suchohrdly  
u Mir. - zastupitelstva - volby 
 

2263.  DOMS 
Rotunda bude sloužit kanalizaci / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 12 (19.3.2007), s. 11.  
obce - Suchohrdly u Miroslavi - vodní hospodářství - kanalizace - čistírny odpadních vod 
 

2264.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Tvrz zanikla po třicetileté válce / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 12 (23.3.2007), s. 7.  
obce - Suchohrdly u Miroslavi - historické - památky - tvrze 
 

2265.  SKLENÁŘ, M. 
Zeptali jsme se: Barbory Andrt, starostky Suchohrdel u Miroslavi / M. Sklenář. -- In: 
Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 8 (20.4.2007), s. 5. 
obce - Suchohrdly u Miroslavi - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Suchohrdly  
u Mir. - starostové - Andrt, Barbora - rozhovory 
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Suchohrdly  u Znojma:  
 
 

2266.  SMO 
Obce staví pět kilometrů kanálů / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 254 (31.10.2007), s. 3. 
obce - Suchohrdly u Znojma - Kuchařovice (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - 
výstavba - 2. etapa 
 

2267.  JM 
Na východě okresu se silnice opravují, na západě flikují / jm, chaf. -- In: Znojemský týden 
: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 45 (5.11.2007), s. 3.  
obce - Suchohrdly u Znojma - Hevlín - doprava - silnice - opravy - rekonstrukce 
 
 
 

Šafov:  
 
 

2268.  GRD 
Farář: Mluvme spolu! / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 
18, č. 75 (29.3.2007), s. 3.  
obce - Šafov (Znojmo, Česko) - Langau - veřejný život - místní správa - spolupráce 
 

2269.  MM 
Šafov dostal druhý hraniční přechod / mm, čtk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 179 (3.8.2007), s. 3. 
obce - Šafov (Znojmo, Česko) - Riegersburg - hranice - hraniční přechody – otevření 
 

2270.  NOVÁK, Pavel Kryštof 
Šafovské nebeské rybníky vydaly tuny ryb / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 17, č. 48 (27.11.2007), s. 2. 
obce - Šafov (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - výlovy 
 
 
 

Šanov:  
 
 

2271.  LID 
Nevšední podívaná v Šanově: Ragbyový turnaj vozíčkářů / LiD. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
17, č. 46 (13.11.2007), s. 1. 
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sport - ragby - turnaje - vozíčkáři - Český pohár 2007 - 
Český ragbyový svaz vozíčkářů - Znovoz 
 
 
 

Šatov:  
 
 

2272.  EIS 
Pevnost, která svůj účel nesplnila / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, 
č. 3 (16.1.2007), s. 7.  
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dtto: 

EIS. Šli pro vodu, dovezli víno. Znojemsko, 16.1.2007, roč. 17, č. 3, s. 7. 
EIS. Šatov byl bojištěm. Znojemsko, 16. 1. 2007, roč. 17, č. 3. s. 7. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - vojenství - československé - opevnění - bunkry - pěchotní 
srub MJ-S3 Zahrada - druhá světová válka, 1939-1945 
 

2273.  JM 
Šrouby utahují v šedesátimetrové výšce / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 5 (29.1.2007), s. 6.  
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - doprava - železniční - mosty - kontroly - Šatovský most 
 

2274.  BE 
Šatovským dětem se nová škola líbí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 19 (7.5.2007), s. 5.  

dtto: 

EISENBRUCK, Jiří. Šatovské škole sluší nový kabát. Znojemsko. 9.5.2007, roč. 17, č. 19, 
s. 5. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - stavebnictví - rekonstrukce - dokončení - školy - ZŠ Šatov 
 

2275.  J-Ů 
Areál československého opevnění Šatov / J-ů. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 16, č. 4 
(1.3.2007), s. 6. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - vojenství - československé - opevnění - bunkry - publikace 
 

2276.  MOŠTĚK, Martin 
Šatov láká stále víc lidí / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 27 (4.7.2007), s. 2.  
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - sport - cyklistika - cykloturistika - závody- Vinařská 
padesátka 
 

2277.  BE 
Šatov premiérově nažhaví punk a metal / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 30 (23.7.2007), s. 7.  
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - festivaly - RockŠatov Fest - rocková 
hudba 
 

2278.  TREK 
Šatov se stal městysem / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 42 (16.10.2007), s. 1. 

dtto: 

BE. V mapě Znojemska se objevil další městys - Šatov. Znojemský týden. 22.10.2007,  
roč. 7, č. 43, s. 2. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - povýšení - městys 
 

2279.  SMO 
Svatomartinské víno putuje ze sklepů, představí se v neděli / smo. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 259 (6.11.2007), s. 3. 

dtto: 

EISENBRUK, Jiří. Na svatého Martina, sejdeme se u vína. Znojemsko. 6.11.2007, roč. 17, 
č. 45, s. 5. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Znovín a. s. - Svatomartinské víno - 
stáčení 
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2280.  Š 
Pro bio produkty se jezdí do Šatova / š. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 47 (20.11.2007), 
s. 3. 
obce - Šatov (Znojmo, Česko) –obchod- biopotraviny - bio obchody - - BiO Fisinger 
 
 
 

Šumná:  
 
 

2281.  ČERNÁ, Anna 
Na kostelík chybějí ještě miliony / Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 31 (6.2.2007), s. 3.  
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - církev - kostely - výstavba - finance - shánění - 
osobnosti - kněží - Dunda, Marek 
 

2282.  MM 
Dětské kresby pomohou Klokánku / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 89 (16.4.2007), s. 3.  

dtto: 

SVOBODOVÁ, Zdenka. Děti nakreslily své knižní hrdiny. Rovnost-Znojemský deník. 
21.4.2007, roč. 18, č. 94. s. 8. 
CHAF. Kniha a já - výtvarná soutěž pro děti z celé České republiky. Znojemský týden. 
15.1.2007, roč. 7, č. 3, s. 5. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - kultura - malířství - výstavy - soutěže - Kniha a já - 
aukce - Fond ohrožených dětí 
 

2283.  DAK 
Sušárna dosloužila a půjde brzy do šrotu / dak. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 4 (26.1.2007), s. 3.  
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - průmysl - podniky - sušárny - sušící - věže - demolice 
 

2284.  ČERNÁ, Anna 
Práce jako na kostele / Anna Černá. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 --    
Roč. 5, č. 7 (16.2.2007), s. 6.  
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - církev - kostely - výstavba 
 

2285.  BC 
Dámský klub chystá kuchařku, už osmou / bc. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 15 (10.4.2007), s. 3, Inzert speciál.  
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - vaření - kluby - Dámský klub Šumná 
- kuchařky - vydání 
 

2286.  BE 
Dva miliony a bude hotovo / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- 
ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 21 (21.5.2007), s. 3.  
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - církev - kostely - výstavba - financování - dokončování 
 

2287.  ČERNOHORSKÁ, Hana 
Na jihu Moravy jsou v módě nové kostely : zatímco jinde v zemi kostely chátrají, v kraji se 
stavějí nové. Od roku 1989 přibylo 11 svatostánků a téměř 30 kaplí / Hana Černohorská. 
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 132 (7.6.2007), s. 2. 
Morava jižní (Česko) - obce - Šumná (Znojmo, Česko) - církev - kostely - výstavba - kostel 
sv. Ducha - financování - sbírky 
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2288.  SVOBODOVÁ, Zdenka 
Mladí šachisté se opět sešli v Šumné / Zdenka Svobodová. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 141 (18.6.2007), s. 8. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - šachy - Dům dětí a mládeže Šumná - 
Memoriál Bohumila Nekuly - 14. ročník 
 

2289.  SMOLA, Vojtěch 
Kostel roste pomalu, chybí přes milion korun / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 149, (27.6.2007), s. 2, Jižní Morava. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - církev - kostely - výstavba - zpoždění - finance - 
nedostatek 
 

2290.  MCH 
Kresby dětí z DDM Šumná v kalendáři / mch. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 224 (25.9.2007), s. 3. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - Dům dětí a mládeže Šumná - děti - 
výtvarné - soutěže - konto Bariéry - kalendáře - vítězné - kresby - zařazení 
 

2291.  NOVÁK, Pavel Kryštof 
Šumná má unikátní kamenný kříž / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17,    
č. 42 (16.10.2007), s. 3. 
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - církev - kostely - kříže - dostavba 
 

2292.  ŠACH-PINK 
Šach-pink Šumná 2007. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18,  
č. 273 (23.11.2007), s. 8.  
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - sport - šachy - stolní tenis - žákovské - turnaje -         
14. ročník 
 

2293.  DĚTSKÉ 
Dětské výtvarné práce jsou k vidění na internetu. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 273 (23.11.2007), s. 8.  
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - kultura - umění - výtvarné práce - internet - zveřejnění - 
soutěže - 18. ročník 
 
 
 

Tasovice :  
 
 

2294.  SMOLA, David 
Tvůrce Tasovjanky Karel Sikora byl měl devadesát / David Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 60 (12.3.2007), s. 3.  

dtto: 

zuf. Vinaři ochutnávali v Hodonicích. Mladá fronta dnes. 12.3.2007, roč. 18, č. 60, s. 3, 
Jižní Morava. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - výstavy - víno - 38. ročník - 
Tasovická výstava vín - osobnosti - vinaři - Sikora, Karel 
 

2295.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Odpad překryl hlínou / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 80 (4.4.2007), s. 3.  
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - černé skládky - navážka 
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2296.  HOMOLOVÁ, Marie 
Jak Bob Hurikán kazil českou mládež / Marie Homolová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 94 (21.4.2007), s. 5, Víkend.  
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - skauting - Hurikán, Bob - Peterka, 
Josef 
 

2297.  DAR 
Rozjeli šetření černé skládky v Tasovicích / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 99 (27.4.2007), s. 3.  

dtto: 

RUBEŠOVÁ, Darina. Lidé v Tasovicích objevili černou skládku. Znojemské noviny. 
13.4.2007, roč. 5, č. 15, s. 2. 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - odpady - černé skládky - skládky 
 

2298.  JIP 
V Tasovicích byl zápis do prvních tříd / jip. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 7 (12.2.2007), s. 3.  
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - školství - ZŠ Tasovice - zápis 
 

2299.  JIP 
V Tasovicích připravují výstavu vín / jip. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 8 (19.2.2007), s. 6.  
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - kultura - vinařství - slavnosti - výstavy - víno - 
Tasovická výstava vín 
 

2300.  DAR 
Začné oprava tasovické silnice / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 
-- Roč. 18, č. 202 (30.8.2007), s. 3.  
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - doprava - silnice - opravy - rekonstrukce - uzavírky 
 

2301.  DAR 
Rozhodne se v referendu? / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 209 (7.9.2007), s. 3.  
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - Hodonice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné 
elektrárny - sluneční energie - výstavby - Juwi - referendum 
 

2302.  KALNÝ, Jan 
Osobnosti diecéze : Významné svatoklementské výročí se blíží / Jan Kalný. -- In: Život 
farností Znojma. -- Č. 9 (2007), s. 9-11 . -- R-2813 
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - Hofbauer, Klement Maria, svatý, 
1751-1820 - životopisy 
 

2303.  JIP 
Tasovičtí souhlasí s větrnými a fotovoltaickými elektrárnami / jip. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 46 (12.11.2007), s. 5.  
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné - fotovoltaické - elektrárny - 
schválení 
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Tavíkovice :  
 
 

2304.  TR 
Zavraždil souseda a pak se zastřelil / tr. -- In: Právo. -- ISSN 1211-219 -- Roč. 18, č. 70 
(23.3.2007), s. 8.  

dtto: 

jm. Vražda a sebevražda otřásly Tavíkovicemi. Znojemský týden. 26.3.2007, roč. 7, č. 13, 
s. 1, 3. 
šuf. Tavíkovický vrah bydlel na hřbitově. Znojemsko. 27.3.2007, roč. 17, č. 13, s. 1. 
dar. Tavíkovice: důchodce zastřelil muže. Znojemské noviny. 30.3.2007, roč. 5, č. 13, s. 1. 
obce - Tavíkovice - policie - Policie ČR - šetření - vraždy 
 

2305.  MARIE 
Marie Vránová oslavila 103. narozeniny. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 13 (26.3.2007), s. 1, 4.  

dtto: 

eis. Tavíkovice: Nejstarší občanka v kraji. Znojemsko. 27.3.2007, roč. 17, č. 13, s. 2. 
obce - Tavíkovice - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Vránová, Marie - 103. 
narozeniny 
 

2306.  JM 
Bazén koupili od soukromníků / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 14 (2.4.2007), s. 3.  
obce - Tavíkovice - rozvoj – koupaliště - obnova 
 

2307.  JM 
Amatérský geolog z ústavu v Tavíkovicích vystavuje v muzeu / jm. -- In: Znojemský týden 
: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 20 (14.5.2007), s. 6.  
obce - Tavíkovice - zájmová činnost - geologové - amatérské - výzkumy - Herman, Jan 
 

2308.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Šlechta se v Tavíkovicích měnila : až donedávna se majitelé tavíkovického sídla rychle       
a často střídali / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5,    
č. 20 (18.05.2007), s. 7.  
obce - Tavíkovice - historické - památky - zámky - tvrze - historie -majitelé - střídání - 
současnost - využití - Ústav sociální péče Tavíkovice 
 
 
 

Těšetice :  
 
 

2309.  VSM 
Za týden konečně zvolí zastupitele / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 35, s. 1, Jižní Morava (10.2.2007).  

dtto: 

SMOLA,Vojtěch. Chtějí zachovat úřad, proto kandidují. Mladá fronta dnes. 10.2.2007,  
roč. 18, č. 35, s. 2, Jižní Morava. 
obce - Těšetice - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Těšetice - volby - zastupitelé 
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2310.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Symboly si vyberou lidé sami / Daniel Rubeš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 37 (13.2.2007), s. 3.  
obce - Těšetice - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Těšetice - obecní symboly - 
návrhy - výběr - ankety 
 

2311.  SMOLA, Daniel 
Zastupitelé už i v Těšeticích / Daniel Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 42 (19.2.2007), s. 1. 

dtto: 

SMOLA, Daniel. Těšetice už konečně mají zastupitele. Znojemské noviny. 23.2.2007,    
roč. 5, č. 8, s. 2. 
chaf. V Těšeticích volili zastupitele. Znojemský týden. 19.2.2007, roč. 7, č. 8, s. 1. 
obce - Těšetice - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Těšetice - volby - 
zastupitelstva 
 

2312.  VSM 
Volební urna je na místě : třem obcím začaly komunální volby / vsm. -- In: Mladá fronta 
dnes. -- ISSN 1210-1168 -- Roč. 18 (17.2.2007), č. 41, s. 1, Jižní Morava.  

dtto: 

SMOLA, Vojtěch. Ve třech obcích se dnes volí. Mladá fronta dnes. 17.2.2007, roč. 18,      
č. 41, s. 2, Jižní Morava. 
SMOLA, Vojtěch. U voleb byla i kontrola. Mladá fronta dnes. 19.2.2007, roč. 18, č. 42,    
s. 2, Jižní Morava. 
obce - Těšetice - veřejný život - Obecní úřad Těšetice - volby - zastupitelstva 
 

2313.  MM 
Těšetice chtějí zachránit kinokavárnu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník.-- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18,  č. 68 (21.3.2007), s. 3.  
obce - Těšetice - veřejný život - místní správa - obecní zastupitelstva - plány - 
kinokavárny - rekonstrukce 
 

2314.  BOBKOVÁ, Hana 
Okénko do historie : autentický opis kroniky : 1957 / Hana Bobková. -- In: Zpravodaj obce 
Těšetice. -- Č. 1 (2007), s. 4-5 . -- R-2821 
obce - Těšetice - kultura - literatura - kroniky - opisy - 1957 
 

2315.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Těšetická tvrz žila krátce / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 6 (9.2.2007), s. 5.  
obce - Těšetice - historické - památky - tvrze 
 

2316.  JELÍNKOVÁ, Tereza 
V Těšeticích trénuje golf i Milan Vantuch / Tereza Jelínková. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 163 (16.7.2007), s. 21.  
obce - Těšetice - sport - golf - golfová hřiště - Těšetický golfový klub - Vantuch, Milan 
 

2317.  JM 
Jablek se urodilo málo, hrozí, že už v únoru nebudou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 42 (15.10.2007), s. 1.  
obce - Těšetice - Slup - zemědělství - ovocnářství - jablka - nízká - úroda 
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2318.  TJ 
TJ Těšetice. -- In: Zpravodaj obce Těšetice. -- Č. 4 (2007), s. 4 . -- R-2821 
obce - Těšetice - sport - fotbal - okresní - soutěže - výsledky - 2007/2008 
 

2319.  MRŇA, Bohumil 
Okénko do historie - autentický opis kroniky - rok 1959/1960 / Bohumil Mrňa. -- In: 
Zpravodaj obce Těšetice. -- Č. 4 (2007), s. 6-7 . -- R-2821 
obce - Těšetice - kultura - literatura - kroniky - opisy - 1959 - 1960 
 
 
 

Trstěnice:  
 
 

2320.  BŘEZINOVÁ, Zdeňka 
Trstěnice / Zdeňka Březinová. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 16, č. 4 (2007), 
s. 36 . -- R-2812 
obce - Trstěnice (Znojmo, Česko) - dějiny - památky - přehled 
 
 

2321.  NOVÁK, Pavel Kryštof 
Byly doby, které křížům nepřály / Pavel Kryštof Novák. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 
1802-1964 -- Roč. 2, č. 12 (23.3.2007), s. 1.  
obce - Trstěnice (Znojmo, Česko) - historické - památky - kříže - údržba 
 
 
 

Tvoř ihráz :  
 
 

2322.  MACOUN, Eman 
Znojmo viděno dvojmo : [obecní úřad Tvořihráz] / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 
1212-169X -- Roč. 17, č. 11 (13.3.2007), s. 5.  
obce - Tvořihráz - stavebnictví - budov - Obecní úřad Tvořihráz - historie 
 
MACOUN, Eman 
Starosta Tvořihráze vyhlásil velmi netradiční soutěž / Eman Macoun. -- In: Znojemsko 
Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 2, č. 15 (13.4.2007), s. 7.  
obce - Tvořihráz - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Tvořihráz 
 

2323.  CHAF 
V Tvořihrázi objevili hrob velkomoravského bojovníka / chaf. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 18 (30.4.2007), s. 3.  

dtto: 

EIS. Tvořihráz: Znojemsko bylo hustě osídleno už v dobách Velké Moravy. Znojemsko. 
31.7.2007, roč. 17, č. 31, s. 5. 
obce - Tvořihráz - dějiny - archeologie - archeologické - nálezy - hroby - Velká Morava 
 

2324.  JM 
Cyklostezka Moravia / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 
1213-5585 -- Roč. 7, č. 30 (23.7.2007), s. 3.  
obce - Tvořihráz - cestovní ruch - cykloturistika - cyklostezky - Moravia 
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Uherčice:  
 
 

2325.  ČERNOHORSKÁ, Hana 
Zchátralé památky se mění. K hezčímu : v zámku v Uherčicích na Znojemsku byla kasárna, 
hrad Veveří změnili na učiliště. Teď se pomalu vrací jejich sláva / Hana Černohorská. -- 
In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 174 (28.7.2007), s. 3. 
Morava jižní (Česko) - obce - Uherčice - historické - památky - zámky - opravy 
 

2326.  ČTK 
V Uherčicích mají nouzi o lékaře / čtk, dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 186 (11.8.2007), s. 3.  
obce - Uherčice - zdravotnictví - praktičtí lékaři - nedostatek 
 

2327.  ČTK 
Památkáři oživí zámek v Uherčicích / čtk, dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 226 (27.9.2007), s. 3.  
obce - Uherčice - historické - památky - zámky - obnovy - opravy – rekonstrukce 
 
 
 

Újezd:  
 
 

2328.  EISENBRUK, Jiří  
Újezd: obec jen s 85 obyvateli / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X -- 
Roč. 17, č. 8 (20.2.2007), s. 1.  
obce - Újezd - veřejný život - obyvatelstvo - nedostatečné - finance 
 
 
 

Únanov:  
 
 

2329.  MOŠTĚK, Martin 
Mušketýři diváky rozesmáli / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- Roč. 17, 
č. 6 (8.1.2007), s. 3. 
obce - Únanov - kultura - divadlo - ochotníci - Divadelní spolek Únanov - hry - autoři - 
nastudování - úspěchy 
 

2330.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Únanov postaví kompostárnu : skládka bioodpadu bud stát miliony / Darina Rubešová, 
ČTK. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 81, (5.4.2007),   
s. 1. 
obce - Únanov - životní prostředí - biologický odpad - skládky - zpracování - kompostárny 
– výstavba 
 

2331.  RAMŽOVÁ, Marie 
Divadelní spolek Únanov / Marie Ramžová. -- In: Únanovské novinky. -- č. 1 (.03.2007) 

dtto: 

PETERKOVÁ, Ľuba. Potomci mušketýrů se objevili v Únanově. Znojemsko. 9.1.2007,    
roč. 17, č. 2, s. 6. 
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MOŠTĚK, Martin. Únanov bavili Potomci mušketýrů. Znojemské noviny. 12.1.2007, roč. 5, 
č. 2, s. 5. 
obce - Únanov - kultura - divadlo - Divadelní spolek Únanov - představení 
 

2332.  SV 
Překrásný ples Orla v Únanově / sv. -- In: Orel. -- ISSN 1210-1184, č. 1 (2007), s. 30.  
obce - Únanov - kultura - slavnosti - plesy - Orel Únanov - orlovny 
 

2333.  GRD 
Únanov oslaví výročí, vydá k němu knihu a medaili / grd. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 133 (8.6.2007), s. 2. 

dtto: 

BE. Únanovští si vydali knihu. Znojemský týden. 2.7.2007, roč. 7, č. 27, s. 5. 
obce - Únanov - dějiny - 700. výročí - oslavy - publikace - pamětní medaile 
 

2334.  VSM 
Únanov, vesnice s hymnou, slaví 780 let od první zmínky / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. 
-- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 146 (23.6.2007), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 

EIS. Únanov slaví 780 let. Znojemsko. 19.6.2007, roč. 17, č. 25, s. 1. 
EIS. Únanov oslavoval. Znojemsko. 26.6.2007, roč. 17, č. 26, s. 4. 
obce - Únanov - dějiny - 780. výročí – oslavy 
 

2335.  BE 
Šalomounová: Moji krajku obdivují i v Číně / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 28 (9.7.2007), s. 5.  
obce - Únanov - zájmová činnost - krájkářství - paličkování - osobnosti - krajkářky - 
Šalomounová, Marie 
 

2336.  780 
780 let obce. -- In: Únanovské novinky. -- Č. 2 (.6.2007), s. 1. 
obce - Únanov - dějiny - 780. výročí - oslavy 
 

2337.  SMÍŠKOVÁ, A. 
Dnes představujeme občanské sdružení Vozíčkáři Znojemska a sociální družstvo Znovoz / 
A. Smíšková. -- In: Únanovské novinky. -- č. 2 (.06.2007), s. 5. 
obce - Únanov - sociální služby - zdravotně postižení - občanská sdružení - vozíčkáři - 
Vozíčkáři Znojemska - sociální - družstva - Znovoz 
 

2338.  TOMÁŠEK, Lukáš 
Hasiči soutěžili v Únanově na koupališti / Lukáš Tomášek. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18 (4.9.2007), č. 207, s. 8. 
obce - Únanov - služby - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů Únanov - soutěže - O pohár 
Koupaliště Pohoda - 2. ročník 
 

2339.  SMOLA, Vojtěch 
Vesnice, která žije ze skládky : některé obce se naučily s odpadem žít a vydělávají na něm 
/ Vojtěch Smola, Martina Patočková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. --  
Roč. 18, č. 240 (15.10.2007), s. 3, Ekonomika. 
obce - Únanov - životní prostředí - komunální odpad - skládky - provozování - A.S.A. 
EKO Znojmo, s. r. o. - příjmy - Obecní úřad Únanov 
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Vedrovice :  
 
 

2340.  DR 
Leoš Janáček je podepsán pod kolaudací varhan / dr. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 20 (24.1.2007), s. 3.  
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - kostelní - varhany - renovace - 
2007 - kolaudace - 1902 - Janáček, Leoš, 1854-1928 - podpisy - objevení 
 

2341.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Muzeum vzniká pomalu / Daniel Rubeš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 17, č. 24 (29.1.2007), s. 3.  
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - nálezy - obecní muzea - 
vybudování - projekty - komplikace 
 

2342.  DR 
Muzeum Vedrovicka se rodí pomalu / dr. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 5 (2.2.2007), s. 3.  
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní - zařízení - muzea - Muzeum 
Vedrovicka 
 

2343.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Tvrz byla výminkem i šenkovnou / Daniel Rubeš. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 19 (11.5.2007), s. 7.  
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - tvrze 
 

2344.  KRUTIŠ, Dalibor 
U Krumlova objevili nejstarší doly : archeologové našli u Krumlova stopy těžby staré téměř 
deset tisíc let. Vedrovice chystají muzeum / Dalibor Krutiš, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 216 (15.9.2007), s. 3. 

dtto: 

CHAF. V Krumlově objevili nejstarší doly v Evropě. Znojemský týden. 17.9.2007, roč. 7,   
č. 38, s. 1. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Vedrovice (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - 
výzkumy - nálezy - muzea 
 

2345.  KRUTIŠ, Dalibor 
U Krumlova objevili staré doly / Dalibor Krutiš, Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -
- . ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 38 (21.9.2007), s. 3. 
obce - Moravský Krumlov (Česko) - Vedrovice (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - 
výzkumy - nálezy - doly 
 

2346.  RZ 
Světová rarita / rz. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 39 (25.9.2007), s. 1, 3. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - výzkumy - doly - pazourky - 
rohovec - těžba 

 
2347.  INFORMAČNÍ 

Informační tabule v rámci cestovního ruchu. -- In: Vedrovický zpravodaj. -- Č. 4 (2007),    
s. 13. 
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - informační - tabule - umístění - 
založení obce - názvy - historie 
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Vémysl ice:  
 
 

2348.  GRUNA, Bronislav 
Vémyslice opět povýšeny na městys / Bronislav Gruna, Eva Grunová. -- In: Zrcadlo. -- 
Roč. 6, č. 1 (12.1.2007), s. 10. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - povýšení - městys - 
historie 
 

2349.  DAK 
Budoucí prvňáčci ukázali, co už umí / dak. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 5 (2.2.2007), s. 7.  
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - školství - základní školy - ZŠ Vémyslice - zápisy - 
prvňáčci 
 

2350.  JAK 
Jak vémysličtí o robotu přišli : pověst z Vémyslic. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 6 (23.3.2007), 
s. 14. 
obce - Vémyslice (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - pověsti 
 
 
 

Velký Karlov:  
 
 

2351.  ČERNÁ, Anna 
Čep: S krokodýly musím být ostražitý / Anna Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 14 (17.1.2007), s. 3.  
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - projekty - farmy - 
krokodýli - chovatelé - zkušenosti 
 

2352.  ZASTUPITELSTVA 
Zastupitelstva dvou čtyřletých volebních let 1998-2006. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 8, č. 1 
(2007), s. 22 . -- R-2815 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Velký 
Karlov - zastupitelstva - 1998-2006 - investiční akce 
 

2353.  MITYSKOVÁ, Jitka 
Ve Velkém Karlově roste farma pro osm set krokodýlů / Jitka Mitysková. -- In: Znojemský 
týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 11 (12.3.2007),      
s. 1, 3.  
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - krokodýli - farmy 
 

2354.  SCHNEIDEWIND, Zuzana 
Krokouši z Moravy / Zuzana Schneidewind. -- In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 61, 
č. 26, (2007), s. 38-40. 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - krokodýl nilský - farmy 
- chov - krokodýli - využití - Agrodružstvo Jevišovice 
 

2355.  MAŘÍK, Martin 
Jevišovičtí věří krokodýlům i sluneční energii / Martin Mařík. -- In: Hospodářské noviny. -
- ISSN 0862-9587 -- Roč. 51, č. 131 (10.7.2007), s. 14.  
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obce - Jevišovice (Česko) - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - 
farmy - krokodýli - krokodýlí farmy 
 

2356.  BE 
Krokodýlí farmu brzdí úřady / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 
-- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 24 (11.6.2007), s. 2.  
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - farmy - krokodýli - 
krokodýlí farmy - výstavby - povolení 
 

2357.  SMOLA, Vojtěch 
"Neexistující" farma láká tisíci lidí / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 246 (22.10.2007), s. 2, Jižní Morava.  
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - krokodýli - krokodýlí 
farmy - projekty - vznik 
 

2358.  JM 
Mrtvolný zápach zamořuje vesnici / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 43 (22.10.2007), s. 1, 2.  
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - životní prostředí - znečištění - příčiny - bioplynové 
stanice - řešení - petice - Česká inspekce životního prostředí 
 

2359.  CHMELOVÁ, Dana 
Hody byly "naše" / Dana Chmelová. -- In: Noviny Niva. -- Roč. 8, č. 5 (2007), s. 18 
 . -- R-2815 
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - tradice - hody 
 
 
 

Višňové:  
 
 

2360.  DAK 
Hasič Jan Čada: Vnuci jsou po mně / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 149 (27.6.2007), s. 3. 
obce - Višňové (Česko) - služby - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů Višňové - 110. výročí 
- Čada, Jan - vzpomínky 
 

2361.  MASK 
Mikroregion bude mít tématickou cyklotrasu / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 13 
(29.6.2007), s. 8. 

dtto: 

DOMS. Mikroregion bude mít tématickou cyklotrasu. Znojemský týden. 9.6.2007, roč. 7,  
č. 28, s. 3. 
obce - Višňové (Česko) - cestrovní ruch - turistika - cyklostezky - mikroregion Moravia 
 

2362.  MASK 
Nové stavební parcely mají přivést mladé lidi / mask. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 6, č. 16 
(14.9.2007), s. 2. 
obce - Višňové (Česko) - bydlení - parcely - výstavby - zahájení - rodinné domy 
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Vranov n/Dyj í :  
 
 

2363.  SMOLA, Daniel 
Vranovsko léčí jediný doktor / Daniel Smola, Daniel Rubeš. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 38 (14.2.2007), s. 3.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranovsko - zdravotnictví - lékaři - nedostatek 
 

2364.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Pračí vrch je nadále jen pro ptáky / Daniel Rubeš, Daniel Smola. -- In: Rovnost-
Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 40 (16.2.2007), s. 3.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - příroda - Ptačí vrch - ochrana přírody 
 

2365.  SMO 
Vranovský most prochází kompletní opravou / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933 -- Roč. 17, č. 41 (17.2.2007), s. 3.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - stavebnictví - opravy - mosty 
 

2366.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Chystají se na povodně / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 55 (6.3.2007), s. 1.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - příroda - povodně - protipovodňová ochrana - opatření 
 

2367.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Chybějí peníze pro zámek / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 59 (10.3.2007), s. 1.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - rekonstrukce - zříceniny 
- Nový Hrádek - finance - nedostatek 
 

2368.  DAR 
Novou lodí na Vranově bude Viktorie / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 59 (10.3.2007), s. 3.  

dtto: 

ŠENKÝŘ, Miloš. U Brna roste nová osobní loď. Lidové noviny, 12.3.2007, roč. 20, č. 60,   
s. 6. 
MOŠTĚK, Martin. Na Vranově přibude druhá loď. Znojemské noviny. 2.2.2007, roč. 5,    
č. 5, s. 2. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - lodní - doprava - Vranovská přehrada - vyhlídkové - lodě 
- Viktorie 
 

2369.  DAK 
Vranov bude mít první bankomat / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 78 (2.4.2007), s. 3.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - peněžnictví - bankovnictví - bankomaty 
 

2370.  JANÍČEK, Karel, 1941- 
Markýza Pignatelli / Karel Janíček. -- In: Okno/Fenster. -- Roč. 4, č. 1 (2007), s. 14, 16, 
18 . -- R-2818 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - rody - Althannové (rod) - 
Pignatelli, M. A. J. 
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2371.  JANÍČEK, Karel, 1941- 
Marquesa Pignatelli / Karel Janíček. -- In: Okno/Fenster. -- Jg. 4, Nr. 1 (2007), s. 15, 17, 
19 . -- R-2818 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - rody - Althannové (rod) - 
Pignatelli, M. A. J. 
 

2372.  JM 
Vranov: další loď, cyklobus, vodní trampolína / jm, chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 19 (7.5.2007), s. 5.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - cestovní ruch - lodní doprava - lodě - turistika 
 

2373.  DAR 
Ohrožené obce vybudují zábrany / dar. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 5, č. 10 (9.3.2007), s. 1.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství - povodně - řeky - Dyje - výstavba - 
zábrany 
 

2374.  DAR 
Hasiči dostali novou požární zbrojnici / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 111 (14.5.2007), s. 3.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - služby - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů Vranov 
n/Dyjí - hasičské - vozy 
 

2375.  TREK 
Most ve Vranově za 11 milionů / trek. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 1802-1964 -- Roč. 
2, č. 11 (16.3.2007), s. 2.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - stavebnictví - opravy - mosty 
 

2376.  PETERKOVÁ, Ľuba 
Petr Kofroň: kapitán vlastního života / Ľuba Peterková. -- In: Znojemsko Víkend. -- ISSN 
1802-1964 -- Roč. 2, č. 13 (30.3.2007), s. 3.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - sport - jachting - osobnosti - jachtaři - Kofroň, Petr 
 

2377.  JM 
Kudy se projížděla hraběnka... / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 20 (14.5.2007), s. 4.  

dtto: 

SMOLA, Vojtěch. Vranovskem se dá projet na koni. Mladá fronta dnes. 17.5.2007,       
roč. 18, č. 114, s. 4, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - cestovní ruch - turistika - koňské stezky - Občanské 
sdružení Merlin - Greenways Koňské stezky 
 

2378.  SMOLA, Daniel 
Začala nová sezona : novinkou bude druhá loď na přehradě a koňská stezka / Daniel 
Smola. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 5, č. 20, s. 1 (18.5.2007).  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - cestovní ruch - sezona - zahájení - novinky - lodě - 
koňské stezky 
 

2379.  DAR 
Hasiči dostali novou požární zbrojnici / dar. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-0933 -
- Roč. 5, č. 20 (18.5.2007), s. 3.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - služby - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů Vranov 
n/Dyjí - 120. výročí - požární zbrojnice - předání 
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2380.  BE 
Miliony na opravu zámku ještě dlouho nebudou / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 21 (21.5.2007), s. 2.  
 obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - vlastnictví - jednání - 
opravy - rekonstrukce - financování 
 

2381.  EISENBRUCK, Jiří  
Vranov: Koňské stezky otevřela hraběnka Mniszková / Jiří Eisenbruck. -- In: Znojemsko. 
-- ISSN 1212-169X -- Roč. 17, č. 21 (22.5.2007), s. 12.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - cestovní ruch - sezona - zahájení - novinky - koňské 
stezky - otevření 
 

2382.  VOJTEK, Milan 
Zámku ve Vranově chybějí peníze : situaci kolem oprav navíc komplikují nekončící spory     
s potomky rodu původního majitele / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119 --  
Roč. 17, č. 130, s. 11 (5.6.2007).  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - opravy - finance - 
nedostatek - Stadnicové - vlastnictví - spory 
 

2383.  SMOLA, Vojtěch 
Vranovský zámek nemá na opravy : objekt trpí kvůli vleklému restitučnímu sporu               
s potomky posledního majitele panství / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 18, č. 138 (14.6.2007), s. 3, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - vlastnictví - restituce - 
spory - chátrání - finance - nedostatek 
 

2384.  DAR 
Matrikářka: Ze svatby v balónu mám hrůzu / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 139 (15.6.2007), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - sňatky - netradiční - 
obřady 
 

2385.  SMO 
Orientální umění zdobí vranovský zámek / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 144 (21.6.2007), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - výstavy - orientální 
umění 
 

2386.  ZBRUSU 
Zbrusu nová loď Viktorie doputovala na Vranovskou přehradu. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 23 (4.6.2007), s. 2.  

dtto: 

MAKY. Viktorie "doplula" po silnici na přehradu. Znojemsko. 5.6.2007, roč. 17, č. 23, s. 1. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - doprava - lodní doprava - lodě - loď Viktorie - zkušební 
jízdy - Vranovská přehrada 
 

2387.  GROSSMANN, David 
Zámek chce koupit jízdárnu / David Grossmann. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 5, č. 24 (15.6.2007), s. 1.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - nákupy - prostory 
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2388.  FATYM 
FATYM pořádal slavnosti. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. --     
Roč. 7, č. 27 (2.7.2007), s. 5. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - církev - farnosti - setkání - Fatym 
 

2389.  DAR 
Lodě na Vranově mají plno / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 162 (14.7.2007), s. 3.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - doprava - lodní doprava - lodě 
 

2390.  TIK 
Madona se potopí ve Vranově / TIK. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 25 (19.6.2007), s. 1. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - průmysl - vinařství - Vranovská přehrada - sekt - láhve - 
sochy - Madona 
 

2391.  DAR 
Záchranáři odešli z vranovské pláže / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 168 (21.7.2007), s. 3.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - zdravotnictví - zdravotnická záchranná služba - 
Vranovská pláž - Český červený kříž - záchranáři - odchod 
 

2392.  ANDRLE, Martin 
Startuje Vranovské léto / Martin Andrle. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 172 (26.7.2007), s. 25.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - sport - volejbal - Vranovské léto - turnaje 
 

2393.  MM 
Zloději vybílili bunkr vranovského muzea opevnění / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. 
-- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 176 (31.7.2007), s. 3.  

dtto: 

MM. Vykradli pevnůstku. Znojemské noviny. 3.8.2007, roč. 5, č. 31, s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - policie - trestná činnost - zloději - bunkry - opevnění - 
Sdružení přátel vojenské historie 
 

2394.  EISENBRUK, Jiří  
Dočká se Vranovský zámek slušné restaurace? / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. --  
Roč. 17, č. 31 (31.7.2007), s. 5. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - Státní zámek Vranov - 
opravy - rekonstrukce 
 

2395.  DAR 
Vranovský zámek zhlédlo o tři tisíce turistů více / dar, čtk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 182 (7.8.2007), s. 3.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky – Státní zámek Vranov - 
návštěvnost - zvyšování 
 

2396.  MOŠTĚK, Martin 
Sekty přinesly vozíčkářům rekordní sumu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský 
deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 187 (13.8.2007), s. 3.  

dtto: 

Sekty přinesly rekordní sumu charitě. Znojemské noviny. 17.8.2007, roč. 5, č. 33, s. 4. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - kultura - slavnosti - Galavečer sektu 2007 - 7. ročník - 
sekty - výlov - dražba - Vinné sklepy Lechovice - Sdružení Paraple 
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2397.  GROSSMANN, David 
Vranov rozduněly bubny dračích lodí : Na vranovské přehradě se pomalu rodí nová tradice 
závodů dračích lodí. Druhého ročníku se zúčastnilo deset týmů / David Grossmann. -- In: 
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- Roč. 18, č. 193 (20.8.2007), s. 3.  

dtto: 

STLBA. Galapředstavení dračích lodí na Vranově. Znojemský týden. 20.8.2007, roč. 7,    
č. 34, s. 14, 16. 
GROSSMAN, David. Vranovem se proháněly dračí lodě. Znojemské noviny. 24.8.2007, 
roč. 5, č. 34, s. 1. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - doprava - lodní doprava - dračí lodě - závody - Česká 
asociace dračích lodí - 2. ročník 
 

2398.  DAR 
Na Velehrad putuje přes sto věřících / dar. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 195 (22.8.2007), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - církev - poutě - Velehrad 
 

2399.  MM 
Zastupitelé schválili pravidla pro zakázky / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933. -- Roč. 18, č. 204 (1.9.2007), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Vranov 
n/Dyjí - jednání - rozpočty - veřejné zakázky - pravidla - schválení 
 

2400.  VSM 
Po Vranovské přehradě má turisty vozit třetí loď / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 206 (4.9.2007), s. 1, Jižní Morava.  
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - lodní - doprava - výletní - lodě - plavby - Vranovská 
přehrada 
 

2401.  EIS 
Na kole okolo Vranovské přehrady / eis. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 37 (11.9.2007),  
s. 5. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - sport - cyklistika - závody - maratóny - Velká cena 
Vinných sklepů Lechovice - 1. ročník 
 

2402.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Do Hamrů se nedostanou záchranáři : starosta Vranova nad Dyjí řeší problém, jak se do 
ulic v Zadních Hamrech dostanou záchranáři. Silnice je totiž při opravě kanalizace 
neprůjezdná / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- 
Roč. 18, č. 214 (13.9.2007), s. 3. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Zadní hamry - zdravotnictví - péče - dostupnost 
 

2403.  CHMELÍČEK, Jan 
Vranovský zámek zůstává v rukou státu / Jan Chmelíček. -- In: Právo. -- ISSN 1211-
2119. -- Roč. 17, č. 277 (28.11.2007), s. 8. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - vlastnictví - Stadnicové - 
žádosti - zamítnutí - Nejvyšší soud ČR 
 

2404.  MOŠTĚK, Martin 
Ochrana před povodní má roční skluz : studie nových protipovodňových opatření leží        
na ministerstvu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 18, č. 278 (29.11.2007), s. 3.  



Znojemsko v tisku 2007 

 

 

313 

 

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Podhradí n/Dyjí - vodní hospodářství - povodně - 
protipovodňová ochrana - opatření - studie - schválení - zpoždění - Ministerstvo 
zemědělství 
 

2405.  VSM 
Spor pořád brzdí opravy Vranova / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 18, č. 283 (5.12.2007), s. 4, Jižní Morava. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - vlastnictví - restituční - 
spory - opravy - finance 
 

2406.  KNÖTIG, Petr 
Zámek ve Vranově nad Dyjí zůstane v rukou státu / Petr Knötig. -- In: Znojemsko. -- Roč. 
17, č. 49 (4.12.2007), s. 2. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - stát - vlastnictví 
 

2407.  VÝZNAMNÉ 
Významné historické osobnosti naší obce. -- In: Vranovský zpravodaj. -- č. 1 (2007),        
s. 16-17. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - zámek Vranov n/Dyjí - 
osobnosti - hrabata - Michal Josef z Althannu - životopisy 
 

2408.  VÝZNAMNÉ 
Významné historické osobnosti naší obce. -- In: Vranovský zpravodaj. -- č. 3 (2007), s. 13. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - zámek Vranov n/Dyjí - 
osobnosti - hrabata - komoří - podnikatelé - Mnisek, Stanislav - životopisy 
 

2409.  VÝZNAMNÉ 
Významné historické osobnosti naší obce. -- In: Vranovský zpravodaj. -- č. 4 (2007), s. 13. 

dtto: 

pokrač. č. 1 (2008), s. 13. 
pokrač. č. 3 (2008), s. 11-13. 
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - zámek Vranov n/Dyjí - 
osobnosti - dvorní dámy - Helena z Mniszku - životopisy 
 
 
 

Vranovská Ves :  
 
 

2410.  RN 
Ve Vranovské vsi chystají dům s pečovatelskou službou / rn. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 4 (22.1.2007), s. 5.  
obce - Vranovská Ves - sociální péče - pečovatelská služba - Dům s pečovatelskou 
službou Vranovská Ves - výstavby 
 

2411.  STŘECHA, František 
Marešův památník ve Vranovské Vsi / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny 
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 13 (26.3.2007), s. 4.  
obce - Vranovská Ves - historické - památky - pomníky - osobnosti - starostové - Mareš, 
Josef 
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2412.  DUCHÁČKOVÁ, Pavla 
Pavlice čekají vysoké stožáry : představitelé Jihomoravského kraje povolili na Znojemsku 
osm větrníků vysokých 138 metrů / Pavla Ducháčková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 18, č. 204 (1.9.2007), s. 2, jižní Morava 
obce - Vranovská Ves - Pavlice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - větrné elektrárny 
- výstavba - schvalování - jednání 
 
 
 

Vratěnín :  
 
 

2413.  DR 
Vesnice roku ani po deseti letech nespí / dr. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 17, č. 12 (15.1.2007), s. 3.  
obce - Vratěnín - rozvoj - modernizace - Vesnice roku - trendy - pokračování - plány 
 

2414.  RUBEŠ, Daniel, 1974- 
Obec roku stárne / Daniel Rubeš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 -- 
Roč. 17, č. 39 (15.2.2007), s. 3.  
obce - Vratěnín - veřejný život - obyvatelstvo - životní podmínky - perspektivy - pracovní 
příležitosti - dopravní obslužnost - problémy - populace - stárnutí - stěhování 
 

2415.  VOJTEK, Milan 
Vratěnín je v patové situaci / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-219 -- Roč. 18,      
č. 66 (19.3.2007), s. 8.  
obce - Vratěnín - zdravotnictví - zdravotnická záchranná služba - dojezdy - řešení 
 

2416.  EISENBRUK, Jiří  
Vratěnín: Jak Zapadákov za 17 let vyrostl do krásy / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- 
Roč. 17, č. 43 (23.10.2007), s. 13. 
obce - Vratěnín - historické - památky - historie - vzpomínky - shrnutí 
 
 
 

Vrbovec:  
 
 

2417.  SVOBODA, Jiří  
Hans (Johann) Zuckriegl / Jiří Svoboda. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 6 (5.2.2007), s. 8.  
obce - Vrbovec - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Zuckriegl, Hans 
 

2418.  TREK 
Tajný sklad ve Vrbovci / trek. -- In: Znojemsko. -- Roč. 17, č. 49 (4.12.2007), s. 1. 
obce - Vrbovec - Hatě - obchod - padělky - nelegální - sklady - odhalení 
 
 
 

Želet ice :  
 
 

2419.  STLBA 
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Každý ručně vyrobený papír má svůj příběh / stlba. -- In: Znojemský týden : Noviny pro 
znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 11 (12.3.2007), s. 9.  
obce - Želetice (Znojmo, Česko) - průmysl - výroba - papír - ruční papír 
 

2420.  RUBEŠOVÁ, Darina 
Do papíru přidáváme i jablka / Darina Rubešová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- 
ISSN 1802-0933. -- Roč. 18, č. 195 (22.8.2007), s. 3. 

dtto: 

RUBEŠOVÁ, Darina. Do papíru přidáváme i jablka. Znojemské noviny. 24.8.2007, roč. 5, 
č. 34, s. 2. 
obce - Želetice (Znojmo, Česko) - průmysl - papírenství - ruční papír - výroba - firmy - 
Ruční papírna Stará škola Želetice 
 

2421.  DOMS 
V Želeticích spustili čistírnu / doms. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský 
region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 39 (24.9.2007), s. 2.  
obce - Želetice (Znojmo, Česko) - Horní Dunajovice (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství 
- čistírny odpadních vod - dokončení - ČOV Želetice 
 
 
 

Žerot ice :  
 
 

2422.  KRUTIŠ, Dalibor 
Žerotice: hrůzný nález / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933 -- Roč. 18, č. 65 (17.3.2007), s. 1, 3.  

dtto:  

KRUTIŠ, Dalibor. Zavražděným byl Ukrajinec. Rovnost-Znojemský deník. 19.3.2007,   
roč. 18, č. 66, s. 1. 
VSM. Mrtvola dva roky ležela pod zemí. Mladá fronta dnes. 19.3.2007, roč. 18, č. 66, s. 1, 
Jižní Morava. 
chaf. Policisté prý v Žeroticích hledali mrtvolu cíleně. Znojemský týden. 26.3.2007, roč. 7, 
č. 13, s. 3. 
obce - Žerotice (Znojmo, Česko) - policie - Policie ČR - vraždy – šetření 
 
 
 

Žerůtky:  
 

2423.  SMO 
Strojírenské špičky míří do Znojma / smo. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-
0933. -- Roč. 18, č. 225 (26.9.2007), s. 7. 
obce - Žerůtky - průmysl - firmy - Rotokov s. r. o. - Seminář kooperátorů vybraných 
strojírenských podniků České a Slovenské republiky - pořádání 
 

2424.  SMOLA, Vojtěch 
Tuny chemikálie tekly do vody : v Žerůtkách spadla nádrž se čtyřmi sty tunami dusíkatého 
hnojiva / Vojtěch Smola. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 231 
(4.10.2007), s. 1, Jižní Morava. 

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Z věže vytekly tuny hnojiv. Rovnost-Znojemský deník. 4.10.2007.    
Roč. 18. č. 231, s. 1. 
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obce - Žerůtky - životní prostředí - ekologické havárie - Zenza a. s. - dusíkatá hnojiva - 
nádrže - zřícení 
 

2425.  MOŠTĚK, Martin 
Hnojivo vyteklo do rybníka / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 232 (5.10.2007), s. 1, 3.  

dtto: 

MOŠTĚK, Martin. Z věže tekly tuny hnojiva. Znojemské noviny. 5.10.2007, roč. 5, č. 40, 
s. 2. 
obce - Žerůtky - životní prostředí - ekologie - ekologické - havárie - hnojiva - povrchová - 
voda - znečištění - policie - šetření 
 

2426.   MOŠTĚK, Martin 
Žerůtky: situace se uklidňuje / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 
1802-0933 -- Roč. 18, č. 233 (6.10.2007), s. 3.  
obce - Žerůtky - životní prostředí - rybníky - znečištění - ekologické havárie - škody - 
následky - odstranění 
 

2427.  VSM 
Žerůtky čerpají čpavek z rybníka / vsm. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168 -- 
Roč. 18, č. 236 (10.10.2007), s. 2, Jižní Morava.  
obce - Žerůtky - životní prostředí - rybníky - znečištění - ekologické - havárie - škody - 
odstranění – Policie ČR - šetření 
 

2428.  STŘECHA, František 
V Žerůtkách se zřítilo obří silo s hnojivem / František Střecha. -- In: Znojemský týden : 
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585 -- Roč. 7, č. 41 (8.10.2007), s. 1, 2.  

dtto: 

DUŠKOVÁ, Markéta. Hnojivo způsobilo ekologickou havárii. Znojemsko. 9.10.2007,      
roč. 17, č. 41, s. 2. 
obce - Žerůtky - životní prostředí - rybníky - hnojiva - znečištění - ekologické havárie - 
škody - odstranění 
 

2429.  ČTK 
Následky zřícené věže: týdny záchranných prací / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 
1210-1168 -- Roč. 18, č. 241 (16.10.2007), s. 2, Jižní Morava.  

dtto: 

VSM. Měsíc po havárii: čpavek nezmizel. Mladá fronta dnes. 31.10.2007, roč. 18, č. 254, 
s. 1, Jižní Morava. 
obce - Žerůtky - životní prostředí - ekologické havárie - Zenza a. s. - hnojivo - nádrže - 
úniky - rybníky - znečištění - následky - odstraňování 
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SEZNAM EXCERPOVANÉHO TISKU 
 
 
 
Bohutický zpravodaj     Sokol 
 

Cykloturistika      Sport 
 

Hevlínský zpravodaj     Travel Digest 
 

Hospodářské noviny     Trojlístek do kapsy 
 

Hrádecký zpravodaj     Týden 
 

Hrušovanský zpravodaj    Týdeník Květy 
 

Chaloupka      Únanovské novinky 
 

In magazín HN      Vedrovický zpravodaj 
 

Jaroslavické noviny     Veronica 
 

Jihomoravské holisty     Veřejná zpráva 
 

Koktejl       Vinařský obzor 
 

Květinka z Louky     Vlasta 
 

Lidové noviny      Vranovský zpravodaj 
 

Mašovický zpravodaj     Willkomen in Znaim und Umgebung 
 

Miroslavský zpravodaj     Znojemské listy 
 

Mladá fronta      Znojemské novin y 
 

Moravskokrumlovské noviny    Znojemské studentské listy 
 

Noviny Niva      Znojemsko 
 

Ochrana přírody     Znojemsko Víkend 
 

Okno/Fenster      Znojemský týden 
 

Olbramovický zpravodaj    Zpravodaj obce Horní Dubňany 
 

Orel       Zpravodaj obce Těšetice 
 

Podyjské listí      Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic 
 

Právo       Zpravodaj Obecní úřad Suchohrdly 
 

Profit       Zrcadlo 
 

Rovnost-Znojemský deník    Život farností Znojma 
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REJSTŘÍK OSOBNOSTÍ  
 
 
 

A 

Adamec, František ____________________ 85 
Adámek, Evžen _______________________ 97 
Adámek, Zdeněk _____________________ 231 
Adler, Rudolf ___________________ 162, 178 
Albrecht, Jiří ________________________ 234 
Althannové _____________________ 308, 309 
Andrt, Barbora_______________________ 294 
Antonínová, Radka ____________________ 71 
Axman, Miloš ________________________ 167 

B 

Bachan, Antonín _____________________ 211 
Balík, Pavel ___________________ 69, 74, 75 
Bauer, František _____________________ 232 
Bayerová, Marta __________________ 71, 78 
Beránek, Jaroslav ____________________ 197 
Bílek, Ilja ____________________________ 166 
Blažíček, Jan _________________ 69, 70, 73 
Bouda, Otto __________________________ 71 
Breier, Eduard _______________________ 250 

C 

Cihlář, Tomáš________________________ 200 

Č 

Čada, Jan ___________________________ 307 
Čapoun, Marek ______________________ 175 
Čapounová, Anežka _______________ 11, 82 
Čech, Petr ___________________________ 199 
Čermák, Ondřej _________________ 195, 200 
Černošek, Lubomír ____________________ 79 
Čižmář, Zdeněk ________ 57, 255, 256, 257 

D 

Denemarek, Alois _____________________ 58 
Dopita, Jiří __________________________ 200 
Dubanská, Lada _____________________ 187 
Dubec, Tadeáš Juraj __________________ 94 
Dubiš, Eduard _______________________ 148 
Dunda, Marek _______________________ 297 

Dvořák, Zdeněk ______________________ 167 

E 

Eisenbruck, Jiří _____________________ 165 

F 

Felix, Herbert ___________ 72, 80, 142, 148 
Fila, Karel ________________________ 56, 57 
Filla, Michal _________________________ 193 
Finda, Vladimír _______________________ 69 
Fischer, Jan Tomáš __________________ 168 
Forman, Augustin ___________________ 260 
Franz, Vladimír ______________________ 172 
Friedrich, Milan _____________________ 194 

G 

Grasel, Jan Jiří ________________________ 8 
Grois, Oldřich ________________________ 82 

H 

Hasmandová, Marie Vojtěcha __________ 16 
Havlík, Martin _____________ 193, 195, 200 
Hejátko, Pavel _______________________ 164 
Hekrle, Josef _________________________ 87 
Hekrle, Ludvík ________________________ 71 
Helebrant, Oldřich ___________________ 200 
Helena z Mniszku ____________________ 313 
Herman, Jan ________________________ 300 
Hladíková, Lydie _____________________ 165 
Hodák, Karel _________________________ 71 
Hofbauer, Klement Maria, svatý __ 16, 299 
Holcmann, Pavel ______________________ 91 
Homolka, Jakub ________________ 194, 201 
Hořava, Miloslav ________________ 189, 191 
Hradil, Milan ________________________ 101 
Huss, Tomáš ________________________ 109 

Ch 

Chmelířová, Veronika 151, 152, 157, 184, 
187 
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J 

Janáček, Leoš _______________________ 305 
Jandl, Josef __________________________ 17 
Janeček, Milan ________________ 2031 204 
Janků, Vlastimil _____________________ 159 
Jedlička, Josef _______________________ 170 
Ježková, Petra _______________________ 186 
Jíša, Ladislav ________________________ 176 
Jonáš, Milan _________________________ 174 
Jordánek, Miroslav ________________ 92, 93 
Jurištová, Julie ______________________ 174 

K 

Kacetl, Jiří ____________________________ 69 
Kalný, Jan ___________________________ 137 
Kaman, Pavel _________________________ 70 
Kárník, Jan ___________________________ 69 
Karšulín, Pavel________________________ 69 
Kasanová, Kateřina ___________________ 71 
Kastner, Milan __________________ 198, 200 
Kaššai, Zbyšek ____________________ 69, 75 
Keremidský, Marian ___________ 69, 70, 73 
Kerndl, Laďa _________________________ 173 
Klaus, Václav _________________ 9, 65, 269 
Klíma, Bohuslav ______________________ 59 
Kofroň, Petr __________________________ 309 
Kolouch, Petr _____________________ 87, 88 
Kopeček, Bohuslav ___________________ 260 
Kopp, Dalibor ________________________ 283 
Koukal, František ____________________ 154 
Koukal, Jiří __________________________ 154 
Kovárník, Jaromír ____________________ 58 
Krátký, Petr___________________________ 71 
Kratochvil, Jiří _____________ 274, 277, 278 
Krausová, Miroslava _________________ 166 
Krbálek, Pavel _______________________ 167 
Krejčíř, Vladimír ______________________ 70 
Kristek, Lubo _________ 166, 285, 286, 288 
Krutišová, Mária _____________________ 102 
Kvasnička, František __________________ 17 
Kyněra, Jiří __________________________ 201 

L 

Langerová, Soňa _____________________ 193 
Lazárek, Petr ________________________ 210 
Libra, Vlastimil ______________________ 245 
Loukotová, Alena ____________________ 242 
Ludvík, Jiří _____________________ 170, 173 

M 

Macoun, Emanuel ___________________ 108 
Mahel, Petr __________________________ 142 
Mahr, Zdeněk_________________________ 69 
Machal, Marek _______________________ 175 
Mareš, Josef _____________________ 71, 313 
Marušák, Karel _______________________ 78 
Mašek, Oto __________________ 69, 73, 165 
Mašková, Věra _______________________ 161 
Melichárek, Tomáš ______________ 192, 194 
Mifka, Jan ___________________________ 167 
Mihalíková, Zuzana __________________ 167 
Michal Josef z Althannu______________ 313 
Mikuláš ze Sedlešovic _________________ 94 
Mikuš, Vítězslav _____________________ 253 
Mnisek, Stanislav ____________________ 313 
Mokrý, Jaroslav______________________ 268 
Molík, Josef _________________________ 121 
Monyová, Simona ____________________ 164 
Mucha, Alfons ________ 274, 275, 276, 278 
Musil, Dominik ______________________ 199 
Myslík, Josef ________________________ 283 

N 

Najnarová, Dominika ________________ 199 
Náplava, Miroslav ____________________ 162 
Napoleon I., francouzský císař          227 
Němec, Jiří __________________________ 145 
Nešetřil, Vlastimil ________________ 94, 169 
Nezveda, Petr __ 67, 68, 69, 70, 72, 77, 78, 

132, 156, 206 
Nováček, Milan ______________________ 253 
Novák, Jan __________________________ 224 
Novák, Jiří ___________________________ 224 
Nováková, Lidmila ___________________ 190 

O 

Opálka, Adolf ________________________ 290 

P 

Pafka, Oskar____________________ 167, 168 
Palička, Libor ________________________ 204 
Panáčková, Božena __________________ 243 
Paroubek, Jiří ____________________ 80, 81 
Pařík, Jaroslav M. ___________________ 110 
Pavlica, Jiří __________________________ 161 
Peřinka, Jiří ______________________ 73, 80 
Peterka, Josef _______________________ 299 
Pevný, Jaromír _________________ 185, 186 
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Pignatelli, M. A. J. ______________ 308, 309 
Podborský, Vladimír ___________________ 8 
Pospíšil, František            290 
Protivínská, Kateřina _______ 195, 203, 204 

R 

Rada, Bohumír ______________________ 243 
Rehbergerová, Marie _________________ 249 
Rolníková, Simona ______________ 156, 187 
Rous, Radomil _______________________ 193 
Rubáček, Michal 191, 193, 194, 195, 197, 

198, 199, 200, 201, 202, 203, 205 
Rubeš, Daniel ________________________ 179 
Rudolecký, Josef ______________________ 95 
Růžička, Arnošt ______________________ 103 
Růžička, Jaroslav _____________________ 59 

Ř 

Řezníček, Zdeněk ____________________ 240 
Říčná, Magdalena ____________________ 165 

S 

Schneiderová, Jitka ______________ 71, 185 
Schwägerlová, Rosa _____________ 215, 216 
Sikora, Karel _________________________ 298 
Sikora, Petr ___________________________ 87 
Sklenář, Martin _________________ 263, 277 
Skopal, Ladislav ______________________ 75 
Slezáček, Vladimír ___________________ 166 
Slunský, Petr _________________________ 89 
Smolík, Jiří __________________________ 162 
Smrčka, Milan _______________________ 162 
Smutný, Josef ________________________ 85 
Sobota, Michal _______________________ 199 
Solar,Waldemar _______________________ 16 
Stadnicové ______________________ 310, 312 
Stanislav, Jiří ________________________ 234 
Stehlík, Antonín _____________________ 169 
Suchý, Libor ____________________ 141, 196 
Svoboda, Jiří ________________________ 162 
Svoboda, Květoslav ___ 188, 190, 191, 192, 

194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 
203, 204, 205, 206 

Š 

Šabata, Jaroslav ______________________ 10 
Šalomounová, Marie _________________ 304 
Šilerová, Jana ________________________ 95 
Škorpík, Martin ______________________ 253 

Špaček, Milan _____ 65, 69, 83, 84, 89, 90 
Špaček, Theodor _____________________ 190 
Špačková, Martina ________ 73, 76, 77, 160 
Šporcl, Pavel _________________________ 172 
Štěrba, Igor __________________________ 201 
Štohl, Pavel ___________________________ 71 
Štrausová, Jaroslava __________________ 70 
Štreit, Jindřich ______________________ 166 

T 

Trnka, Pavel _________________________ 166 
Trojan, Milan ________________________ 283 
Trvaj, Jiří _______________________ 189, 195 

U 

Uhříková, Jiřina _____________________ 264 
Urbánek,Pavel _______________________ 189 

V 

Vajčner, Pavel __________________ 139, 147 
Valášková, Jana ______________________ 70 
Valenta,Petr _________________________ 190 
Válková, Martina ____________________ 175 
Vantuch, Milan ______________________ 301 
Vašíček, Arnošt ______________________ 161 
Viewegh, Michal            163 
Vildomec, František __________________ 246 
Vlčková, Žofie ________________________ 187 
Vodičková, Marie ____________________ 248 
Vojtěchovský, Ladislav _______________ 212 
Volavá, Zuzana ______________________ 178 
Vránová, Marie ______________________ 300 

W 

Wittmann, Anton ____________________ 242 

Z 

Záhorský, Pavel ______________________ 209 
Zachurčok, Karel ____________________ 279 
Záviš ___________________________ 162, 169 
Zikmund Lucemburský _______________ 57 
Zimek, Štěpán _______________________ 199 
Znojemská, Bedřiška _________________ 168 
Zuckriegl, Hans ____________ 163, 164, 314 
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Ž 

Žák, Karel ___________________________ 215 
Žák, Martin __________________________ 200 
Železný, Vladimír _____________________ 78 
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REJSTŘÍK INSTITUCÍ ,   
ORGANIZACÍ  A  PODNIKŮ 

 
 

1 

1. SC Znojmo _____ 43, 196, 198, 199, 204 

6 

6. obrněná divize _______________________ 8 

A 

A. S. A. EKO Znojmo, s. r. o. __ 53, 54, 55, 
122, 123, 304 

ADRA ________________________________ 97 
Aerobic Professional Sokol Dobšice ___ 195 
Agro Stošíkovice _____________________ 293 
Agrodružstvo Citonice ________________ 224 
Agrodružstvo Jevišovice _ 36, 37, 224, 237, 

243,  244, 245, 246, 247, 306 
Agrodružstvo-Družstvo Nový Šaldorf __ 147 
Agrofert Holding a. s. _________________ 234 
Aircon Miroslav ______________________ 259 
Albergo Agency _______________________ 21 
Arcus-onko centrum _________________ 102 
Asociace Iuvenes Znoyem _____________ 60 
Automotoklub Znojmo _______________ 197 
Autoprodejna Suchý _________________ 141 
Azylový dům Znojmo __________________ 99 

B 

Balneo Medical Group _________________ 68 
BiO Fisinger _________________________ 297 
Bítešská dopravní společnost __________ 27 
Boromejky _______________________ 94, 211 
Božický pěvecký smíšený sbor ________ 221 
Břežanská dopravní společnost __ 27, 221, 

223 
Břežanský vodovod, s. r. o. ___________ 223 

C 

Camp Bítov ___________________________ 47 
Carmina Clara _______________________ 169 
Celní správa ____________________ 224, 240 
Centos, s. r. o. _______________________ 112 
Centrum Paraple ______________________ 37 

Centrum sociálních služeb ____________ 40 
Cimbálová muzika A. Stehlíka _________ 98 
Cizinecká a pohraniční policie ____ 14, 240 
Colas CZ, a. s. _______________________ 119 
Cyklo Klub Kučera _________ 124, 196, 229 

Č 

ČAS Znojmo, s. r. o. _________ 44, 119, 120 
Čas-Service, a. s. __________ 117, 124, 125 
Česká asociace dračích lodí __________ 312 
Česká inspekce životního prostředí 7, 216, 

228, 246, 307 
Česká obchodní inspekce _____________ 23 
Česká ornitologická společnost ________ 51 
Česká pošta _________________________ 215 
České dráhy _________________________ 127 
Českomoravská vinohradnická a vinařská 

unie _______________________________ 150 
Českomoravské štěrkovny ____________ 254 
Český červený kříž ___________________ 311 
Český ragbyový svaz vozíčkářů _______ 295 
Český rozhlas Brno __________________ 274 
Český statistický úřad ________________ 11 
Český svaz ochránců přírody ___________ 2 
ČEZ Obnovitelné zdroje _______________ 33 
ČOV Želetice ____________________ 235, 315 
ČSAD Znojmo _______________________ 120 
ČSSD _________________ 73, 75, 80, 81, 82 

D 

Dámský klub Šumná ________________ 297 
Dcery Nejsvětějšího Spasitele __________ 94 
Děti země _________________________ 7, 293 
Dětské centrum Znojmo __________ 97, 104 
Dětský domov Na Návrší __________ 98, 99 
Diecézní charita Znojmo _____________ 100 
Divadelní spolek Rotunda _______ 174, 175 
Divadelní spolek Únanov ________ 303, 304 
Divorsio _____________________________ 237 
Dominikánky _________________________ 95 
Domov důchodců Božice ______________ 17 
Domov důchodců Jevišovice __ 17, 74, 246 
Domov důchodců U Lesíka ____________ 98 
Domov pro matky v tísni __________ 96, 98  
Domov pro nezletilé matky ______ 270, 271 
Dům dětí a mládeže Šumná _____ 185, 298 
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Dům dětí a mládeže Znojmo 185, 186, 187 
Dům porozumění ____________________ 165 
Dům s pečovatelskou službou Vranovská 

Ves ________________________________ 313 
Dům umění ____________ 61, 165, 166, 167 
Dyjavánek ______________________ 168, 185 

E 

E. Verto _____________________________ 227 
Egston System Electronic ____________ 141 
Eko Hnízdo, s.r.o. ________________ 33, 147 
Ekopark _____________________________ 233 
Elektro Hanzel ________________________ 99 
Elektrokov a. s. ______________________ 145 
Excalibur City _________ 84, 111, 112, 115 

F 

Fatym _______________________________ 311 
Finanční úřad Moravský Krumlov ____268 
Finanční úřad Znojmo _______________ 107 
Fond dětí a mládeže__________________ 88 
Fond ohrožených dětí ________________ 297 
Foto Mašek __________________________ 165 
Fruta a. s. ____ 89, 90, 135, 139, 141, 142 

G 

Gala _________________________________ 141 
Gymnázium a Střední odborná škola 

pedagogická ve Znojmě ________ 179, 184 
Gymnázium Moravský Krumlov ______ 266 

H 

H & M _______________________________ 142 
Hamé, s. r. o. (pobočka Babice) _ 112, 144, 

146 
Harvart ______________________________ 163 
Hasičský záchranný sbor ___ 108, 110, 128 
HC JME Znojemští orli 188, 189, 190, 191, 

192, 197, 200 
Heluz ________________________________ 231 
HJV _________________________________ 145 
Hostan aréna ________________________ 194 
Hostan, s. r. o. ________ 109, 141 143, 144 
Hotel Doktor __________________________ 90 
Hotel Prestige ________________________ 165 
Hudební škola Znojmo _______________ 181 

I 

Incheba, a. s. ___________________267, 268 
inPuncto ____________ 47, 77, 82, 107, 207 
Institut Herberta Felixe _______________ 73 
Institut pro křesťanskou kulturu _____ 211 
Internetový klub Prokopa Diviše ______ 181 
Intramo Znojmo ______________________ 21 

J 

Jatka Borotice _______________________ 219 
Jihomoravská plynárenská, a. s. _____ 140 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě _ 57, 64, 

159, 160, 165, 166, 167, 168, 256 
Jihotrans ____________________________ 209 
Junior Achievement _____________ 112, 180 
Juwi ___________________________ 234, 299 

K 

Kino Svět ____________________________ 159 
Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda 

GLOBE Prosiměřice ________________ 289 
Klub českých filatelistů ______________ 185 
Klub českých turistů _____________ 45, 209 
Klub esperanto ______________________ 185 
Klub historického vojenství ___________ 292 
Klub moravských fotografů ___________ 275 
Klub neslyšících Auris ____________ 97, 98 
Klub sportovní gymnastiky _ 194, 198, 205 
Klub vojenské historie ______ 16, 227, 228 
Knihovna rakouské literatury ________ 151 
Komerční banka a. s. ________________ 137 
Kopp Arms Pavlice ___________________ 283 
Kordis _______________________________ 127 
Koupaliště Pohoda Únanov ___________304 
Kovo Novák __________________________ 224 
Krajská hygienická stanice ____________ 42 
Krajské operační a informační středisko

 ___________________________________ 110 
Kruh občanů ČR vyhnaných z pohraničí 38 
Krumlováček ___________________ 270, 274 
KSČM ________________________________ 78 
Kulturní dům Božice _________________ 221 
Kulturní dům Práče __________________ 289 
Květinka _____________________________ 169 
Kynologický klub Miroslav ___________ 262 

L 

Lékařská služba první pomoci ____ 19, 271 
Lesy České republiky __________________ 1 
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Lidl _____ 63, 108, 111, 112, 113, 114, 135 
Lodní doprava Vranov, s. r. o. _ 25, 26, 27, 

28 

M 

Magdala ______________________________ 97 
MAS Znojemské vinařství, o. s. 10, 11, 79, 

80 
Masoprodukt a. s. _________________ 90, 91 
Městská knihovna Miroslav ___________ 259 
Městská knihovna Znojmo 151, 158, 159,  

160, 161, 162, 164, 178 
Městská plovárna Louka ____ 54, 109, 110 
Městská policie ____ 68, 83, 85, 86, 87, 88,  

258, 262, 269, 270,  
Městská zeleň Znojmo ________ 55, 68, 106 
Městské divadlo Znojmo ___ 173, 174, 175, 

177 
Městské jatky ________________________ 140 
Městské kulturní středisko _ 273, 275, 277 
Městské lázně _________________________ 99 
Městské lesy Znojmo __ 49, 51, 52, 70, 71, 

107 
Městský hřbitov Znojmo ______________ 111 
Městský úřad Hrušovany n/Jev. _ 238, 239 
Městský úřad Miroslav ________ 9, 67, 262 
Městský úřad Mor. Krumlov 268, 269, 274 
Městský úřad Znojmo ___ 9, 27, 28, 44, 54, 

59, 60, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 111, 113, 115, 120, 
125, 129, 132, 133, 134, 139, 153, 163, 
209, 228 

Meteorologická stanice Kuchařovice2, 249, 
250 

MFM Octárna, s. r. o. _ 140, 141, 145, 146 
Místní knihovna Horní Dubňany ______ 235 
Modré sklepy ________________________ 281 
Modří sloni __________________________ 192 
Moravské zemské muzeum ___________ 246 
Moto Sport Club _____________________ 108 
MŠ Citonice__________________________ 224 
MŠ Holandská _______________________ 181 
MŠ Pražská __________________________ 181 
Muzeum Moravský Krumlov 275, 276, 277 
Muzeum Vedrovicka _________________ 305 
Muzeum veteránů ____________________ 159 

N 

Na Věčnosti ________________ 173, 175, 177 
Národní památkový ústav ____________ 218 
Nejvyšší soud ČR ________________ 86, 312 

Nemocnice Znojmo 92, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 229 

Netopeer _____________________________87 
Niebelung _______ 106, 107, 142, 143, 145 

O 

Občanské sdružení Merlin____________ 309 
Občanské sdružení Nesehnutí ________ 275 
Občanské sdružení Obchvat __________ 119 
Občanské sdružení Společně _________ 260 
Občanské sdružení Znojemské okurky 164 
Obecní knihovna Božice ______________ 222 
Obecní sklep Kuchařovice ____________ 250 
Obecní úřad Bítov ____________________ 44 
Obecní úřad Čejkovice _______________ 225 
Obecní úřad Dobšice _________________ 228 
Obecní úřad Dolenice ________________ 229 
Obecní úřad Hodonice _______________ 233 
Obecní úřad Jevišovice _______________ 246 
Obecní úřad Kadov __________________ 248 
Obecní úřad Kravsko ________________ 249 
Obecní úřad Pavlice __________________ 283 
Obecní úřad Podhradí n/Dyjí _________ 286 
Obecní úřad Podmolí __ 149, 150, 287, 288 
Obecní úřad Suchohrdly u Mir. _______ 394 
Obecní úřad Těšetice ____________ 300, 301 
Obecní úřad Tvořihráz _______________ 302 
Obecní úřad Velký Karlov ____________ 306 
Obecní úřad Vranov n/Dyjí ____ 7, 44, 312 
Obchodní akademie _____________ 183, 184 
Obchodní dům Dyje 60, 71, 112, 113, 114, 

138 
Obchodní dům Fiala _________________ 112 
Oblastní charita Znojmo __ 17, 96, 97, 98, 

99, 167 
Oblastní rada odborového svazu 

pracovníků školství _________________ 41 

Ö 

Ökoplant international ________________ 33 

O 

Okrašlovací spolek _____________ 79, 80, 90 
Okresní fotbalový svaz Znojmo _______ 195 
Okresní hospodářská komora ________ 106 
Okresní soud Znojmo __________ 89, 90, 92 
Orel Únanov _________________________ 304 
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P 

Patchworkový klub ___________________ 185 
Pegas a. s. _________________ 140, 143, 145 
Pegas Nonwovens s.r.o. 31, 141, 143, 144, 

146 
Perito ___________________________ 227, 228 
Pěvecké sdružení V. Novák ___________ 169 
Ploma dřevovýroba ______________ 114, 141 
Pohraniční policie _____________________ 14 
Policie ČR 12, 13, 83, 84, 85, 86, 87, 193, 

263, 300, 316 
Pomona Těšetice a. s. _________________ 21 
Povodí Moravy __ 3, 24, 25, 49, 50, 55, 68, 

115, 116, 137, 210, 226, 285 
Prostor pro život ________________ 114, 120 
První znojemská vinařská a. s. _______ 226 
Přeshraniční informační centrum _____ 231 

R 

Racing Team Znojmo _________________ 198 
Rada města Znojma ____ 51, 68, 72, 73, 75 
Radniční moravskokrumlovské noviny 278 
Raiffeisenbank _______________________ 108 
Regionální odpadové centrum _ 53, 54, 55 
Restaurace Spálený mlýn ____________111 
Rodinné centrum Maceška ____________ 80 
Rolftown _____________________________ 240 
Rotary Club Znojmo __________ 79, 80, 223 
Rotokov s. r. o. _______________________ 315 
Ruční papírna Stará škola Želetice ____ 315 
Rybníkářství Pohořelice ______________ 294 

Ř 

Ředitelství silnic a dálnic ___ 25, 117, 120, 
122, 123, 124, 251 

S 

Saint-Gobain Vertex_________________ 265 
S Morava Leasing _____________________ 59 
Sbor dobrovolných hasičů Miroslav ___258 
Sbor dobrovolných hasičů Únanov ____ 304 
Sbor dobrovolných hasičů Višňové ____ 307 
Sbor dobrovolných hasičů Vranov n/Dyjí

 ___________________________________ 309 
Sdružení českých spotřebitelů ____ 21, 115 
Sdružení dobré nálady _______________ 263 
Sdružení dobšických vinařů __________ 150 
Sdružení hrušovanských vinařů o. s. _ 239 
Sdružení obchvat ____________________ 127 

Sdružení Paraple ____________________ 311 
Sdružení přátel vojenské historie _____ 311 
Sdružení znojemských vinařů ________ 153 
Setra _________________________________53 
SK Aerobic Professional _________ 195, 202 
Sokol Znojmo ___________________ 190, 193 
Solar 2 s.r.o. _________________________ 238 
Solná jeskyně ________________________ 101 
SOU Dvořákova 1_____________________83 
SOU a SOŠ SČMSD Přímětická _ 180, 183, 

184 
Soukromá VŠ ekonomická Znojmo __ 107, 

163, 179, 180, 181, 182, 183, 184 
Společnost kláštera Louka, o. s. _______ 80 
Spolek pro obnovu tradic ___ 268, 274, 276 
Spolek pro obnovu venkova ____________ 9 
Spolek přátel Hroznové kozy _____ 152, 168 
Správa a údržba silnic __________ 118, 122 
Správa domovního fondu _____________ 129 
Správa Národního parku Podyjí _ 3, 5, 50, 

209 
Stalcon-Trade s.r.o. __________________ 139 
Státní fond živototního prostředí ______ 266 
Státní hrad Bítov __________ 214, 215, 216 
Státní zámek Vranov _____________ 38, 311 
StB _______________________________ 83, 90 
Svaz vinařů ČR _______________________ 31 
Svazek vodovodů a kanalizací Znojemska

 ___________________________________ 115 
Svazek znojemských vinařských obcí 

Daníž _____________________ 11, 487, 79 
Svornost _____________________________ 113 
Sýpka Jevišovice ________________ 243, 244 

Š 

Šlechtitelská stanice vinařská Znojmo 148 

T 

Taekwon-Do I. T. F. So-San _____ 193, 205 
Taneční country skupina Zuzana _____ 178 
Technické muzeum v Brně __ 46, 291, 292 
Těšetický golfový klub ________________ 301 
Tip klub ______________________________ 88 
TJ Cukrovar Hrušovany ______________ 238 
TJ Jezeřany-Maršovice _______________ 248 
TJ Lesonice __________________________ 252 
TJ Sokol Znojmo _____________________ 193 
TJ Sokol Dobšice ____________________ 226 
TJ Sokol Olbramovice ________________ 282 
Travellers´ Hostel ____________________ 109 
TTC Sokol Znojmo ___________________ 188 
TTC Znojmo _________________________ 201 
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Turistický oddíl mládeže - Čtverka ____ 186 
Turistický oddíl mládeže - Stopa ______ 234 
TyfloCentrum Brno o.p.s. 97, 98, 270, 271 

U 

United Bakeries ______________________ 110 
Úřad dokumentace a vyšetřování 

komunismu ________________________ 14 
Úřad práce _________ 19, 20, 21, 106, 183 
Úřad pro ochranu hosp. soutěže ______ 107 
Ústav archeolog. památkové péče 57, 255, 

256, 257 
Ústav sociální péče Břežany __________ 223 
Ústav sociální péče Tavíkovice ________ 300 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav 

zemědělský Oblekovice ______________ 33 

V 

Větrný park Mackovice _______________ 254 
VHS Plus ____________________________ 140 
Vinařský fond ČR _______ 32, 33, 146, 293 
Vinařství Hort Dobšice ___________ 33, 228 
Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice ____ 33, 51, 

148, 150, 226, 228 
Vinařství rodiny Špalkovy _____________ 30 
Vinařství Waldberg Vrbovec, s. r. o. ___ 33, 

147 
Vinné sklepy Lechovice ___ 30, 33, 34, 147, 

219, 251, 252, 311 
Vodácký oddíl Neptun __ 68, 115, 185, 197 
Vodárenská a. s. ______ 108, 115, 116, 117 
Vodní mlýn ve Slupi _____________ 291, 292 
Vojenské sdružení rehabilitovaných 92, 93 
Vozíčkáři Znojemska _________ 96, 98, 304 
Vranovská lodní doprava ______________ 44 
Vysoké učení technické Brno _________ 116 
Výzkumný ústav zemědělské techniky 224 

W 

WEB Větrná energie _____________ 214, 223 

Z 

Základní umělecká škola Znojmo _____ 183 
Základní umělecká škola Moravský 

Krumlov ___________________________ 279 
Zámek Moravský Krumlov a. s. _______ 268 
Zastupitelstvo města Znojma __ 67, 70, 71, 

76 
Zdravotnická záchranná služba _______ 128 

Zemědělské družstvo Petřín ____________ 7 
Zenza a. s. ______________________ 234, 315 
Znojemská Beseda _ 73, 77, 153, 158, 160, 

161 
Znojemská dopravní spol. Psota _______ 27 
Znojemské listy __________________ 10, 179 
Znojemské strojírny s. r. o. ___________ 144 
Znojemské vinařství ____________ 11, 31, 80 
Znojemský regionální rozvoj __________ 134 
Znojemský vinný sklep _______________ 146 
Znojmia, a. s. _________ 136, 139, 141, 146 
Znovín Znojmo, a. s. 30, 32, 33, 139, 140, 

141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 
150, 287, 288, 293, 296 

Znovoz _________________________ 295, 304 
ZOO Bítov ______________________ 215, 216 
ZŠ Bohutice _________________________ 217 
ZŠ Citonice __________________________ 224 
ZŠ Ivančická Moravský Krumlov ______ 279 
ZŠ Jubilejní park ____________________ 180 
ZŠ JUDr. Josefa Mareše ______________ 179 
ZŠ Klášterní Moravský Krumlov ______ 279 
ZŠ Miroslav __________________________ 258 
ZŠ Mládeže __________________________ 178 
ZŠ nám. Republiky __________________ 180 
ZŠ Pražská ________________ 181, 285, 286 
ZŠ Šatov ____________________________ 296 
ZŠ Tasovice __________________________ 299 
ZŠ Václavské nám. ___________________ 196 
ZŠ Vémyslice ________________________ 306 

Ž 

Žižkovy kasárna _____________________ 136 
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