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ÚVOD
Regionální časopisecká bibliografie „ZNOJEMSKO V TISKU“ obsahuje výběr článků o
Znojmě a znojemském regionu, uveřejněných v příslušném roce v denním a periodickém
tisku.
Články, zabývající se problematikou celého regionu nebo jeho větší části, jsou
zařazeny do oddílu Znojemsko. Články, týkající se Znojma a nejbližšího znojemského
okolí, jsou zařazeny do oddílu Znojmo. Pokud jsou uváděny články, týkající se širšího
území jižní Moravy, příp. České republiky, obsahují vždy podstatné údaje o
znojemském regionu nebo některé jeho části.
Články, zařazené v oddílech Znojemsko a Znojmo jsou dále, pro lepší orientaci,
rozděleny tematicky, podle nejvíce frekventovaných oblastí lidské činnosti v regionu.
V dalším oddílu této bibliografie, Obce znojemského regionu, jsou články,
věnované problematice jednotlivých obcí. Řazení záznamů je zde abecední,
pořadatelem je název obce. Pouze u Moravského Krumlova vzhledem k většímu
množství článků bylo přistoupeno i k tematickému rozdělení.
Pro mnohostrannější využitelnost je bibliografie doplněna rejstříkem
významných osobností, majících jakýkoli vztah ke Znojemsku. K dispozici je 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.

Seznam měst a obcí znojemského regionu s užitečnými informacemi najdete na těchto
webových stránkách:
http://mesta.obce.cz/vyhledat2.asp?okres=3713
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ZNOJEMSKO

 Příroda:
1) SMOLA, Vojtěch

Opraví Papírnu u Devíti mlýnů / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISBSSN 1802-0933. –
Roč. 24, č. 24 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) - příroda - Papírna u Devíti mlýnů
- budovy - opravy - rekonstrukce - mlynářská - expozice
2) PERGROVÁ, Ilona

Sníh a led tají. V Podhradí hlásili pohotovost : teplé počasí způsobilo stoupání hladin toků. V Podhradí nad
Dyjí museli dokonce odpoledne vyhlásit krátce stav ohrožení / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 27 (2013), s. 3
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - zima - zamrzlé - řeky - vysoké teploty
– tání
3) VSM

Na Hrádek se vrátil netopýr pestrý / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník.-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
,
č. 32 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Nový Hrádek (Znojmo, Česko) - příroda - netopýři - netopýr
pestrý – hnízdění
4)

SMOLA, Vojtěch

V Podyjí přibylo zimujících orlů mořských / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 33 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - Národní park Podyjí (Česko) - orel mořský - zimování
- sčítání - nárůst
5) EISENBRUK, Jiří

Loňský rok srážkově průměrný / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 3
(2013), s. 10
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - meteorologie – Meteorologická stanice Kuchařovice - teploty
- srážky - statistiky - 2012
6) JM

Škody divočáků jdou do milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 3 (2013), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - lesní zvěř - divočáci - přemnožení - škody
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7) KYSELOVÁ, Karolína

Vědci našli v Podyjí nový druh mouchy, má ráda vodu a dřevo: vědci objevili nový druh mouchy, který žije
pouze v národním parku Podyjí na Znojemsku / Karolína Kyselová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 38 (2013), s. 4, Jižní Morava
dtto:
SMOLA, Vojtěch. Objev v Podyjí: malinkatá muška. Rovnost-Znojemský deník. 15.2.2013, roč. 24, č. 39,
s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) dvoukřídlí - mouchy - nové - druhy - nálezy - výskyt
8) ŠMERDA, Jaroslav

Znojemské kamenolomy včera, dnes a zítra: další díl seriálu o zajímavostech Jihomoravského muzea ve
Znojmě přibližuje náš region z pohledu geologa i sbírky hornin muzea / Jaroslav Šmerda. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 40 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - geologie - horniny - kamenolomy - využití - Jihomoravské muzeum
(Znojmo, Česko)
9) SMOLA, Vojtěch

Tajemství slují odhalují už i laserem / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-093
Roč. 24, č. 57 (2013), s. 3
VOJTEK, Milan. Ochranáři chtějí naskenovat Ledové sluje. Právo. 23.3.2013, roč. 23, č. 70, s. 10.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) - příroda - geologie - jeskyně sluje - Ledové sluje - pozemní - laserové - skenování - metody
10) PERGROVÁ, Ilona

V Podyjí objevili po letech stopy rysa / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 58 (2013), s. 1
dtto:
MIV. Do Podyjí se nejspíš vrátil rys. Právo. 13.3.2013, roč. 23, č. 61, s. 11.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - zvířata
- rys ostrovid - výskyt
11) KRUTIŠ, Dalibor

Silničáři kácí stovky stromů. Nahradí je nové: u silnice mezi Suchohrdly a Dyjí mizí staré švetsky. Kácet se
bude až k Hevlínu. Na podzim se zde objeví přes sedm set nových dřevin / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 60 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - liniová zeleň - stromy - kácení - Ředitelství silnic a dálnic ČR
12) BE

V NP Podyjí našli Koutule Trichomyia hardeggensis / be. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 8 (2013), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) - příroda - entomologie - mušky koutule - výskyt - Správa Národního parku Podyjí
13) KUBA, František

Průzkumníci odhalují tajemství slují v Podyjí: podzemní prostory v Ledových slujích u Vranova nad Dyjí jsou
evropským unikátem. Průzkumníky přitahují jako magnet sto padestá let / František Kuba, Ilona Pergrová. - In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 64 (2013), s. 2. -- Zajímavosti muzea.
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Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - geologie – Ledové sluje - laserové - skenování mapování
14)

PERGROVÁ, Ilona

Miroslav: nevycházejte, budem střílet holuby : přemnožené holuby řeší letos v Miroslavi střílením, odchyt totiž
nepomáhál / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 72
(2013), s. 3
dtto:
MIV. Miroslav likviduje holuby. Právo. 15.4.2013, roč. 23, č. 88, s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - ptáci - lov ptáků - holubi - přemnožení
15) HAMBÁLEK, Tomáš

S průvodcem si lze do přírody Podyjí vyrazit už příští týden / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 73 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) programy - vycházky - exkurze - přípravy - přehledy - Správa Národního parku Podyjí
16) MOŠTĚK, Martin

Důležité je nezůstat spokojený sám se sebou / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 89 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - Národní park Podyjí (Česko) - Správa Národního parku
Podyjí - osobnosti - ředitelé - Rothröckl, Tomáš - rozhovory
17) JM

Slunce jsme si letos neužili / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 10 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - sluneční svit - měření -statistiky - Meteorologická stanice
Kuchařovice
18) JM

U silnic vysadí stromořadí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 11 (2013), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - silnice - aleje - stromy - usychání - kácení - výsadba
19) VSM

Hledá se Strom roku 2013. Navrhněte jej do konce dubna / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 91 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - stromy - ankety - Strom roku 2013 - 12. ročník - nominace - zahájení
- Nadace Partnerství
20) JM

Stopy ukazují na rysa / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -Roč. 13, č. 12 (2013), s. 4
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - zvířata
- rys ostrovid - výskyt
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21) SMOLA, Vojtěch

V Podyjí pozorují modré skokany / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 100 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) obojživelníci - žáby - skokan ostronosý - ohrožené druhy živočichů - výskyt
22) PERGROVÁ, Ilona

Podmolí opouští podyjský svazek: po čtyřech letech vystupuje Podmolí ze Svazku obcí Národního parku
Podyjí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 107 (2013),
s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - Svazek
obcí Národního parku Podyjí – Podmolí (Znojmo, Česko) - odchod
23) DUŠKOVÁ, Markéta

Města bojují s holuby / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 17 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - ptáci - lov ptáků - holubi - přemnožení
24) EIS

Naposled bylo tak chladno v minulém století / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 14
(2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - meteorologie - teploty - měření - statistiky
25) MALAFA, Libor

Největší český had se už opět vyhřívá v Podyjí / Libor Malafa. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 118 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - hadi - užovky – užovka stromová - výskyt - Národní
park Podyjí (Česko)
26) KK

Na Dyji hrozí velká voda. Povodí raději vypouštělo přehrady / kk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 128 (2013), s. 1, Jižní Morava
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí – záplavy - povodně - protipovodňová
opatření - přehrady - upouštění
27) PERGROVÁ, Ilona

Altán na Králově stolci se oblékl do nového: populární vyhlídka Národního parku Podyjí mezi Hradištěm a
Mašovicemi se po desítkách let dočkala své kompletní obnovy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 132 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - Králův
stolec - vyhlídky - altánky - obnova
28) SMOLA, Vojtěch

Houfy housenek ničí listy stromů / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 138 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - Národní park Podyjí (Česko) - housenky - přemnožení
- stromy - ničení - Správa Národního parku Podyjí

8

Znojemsko v tisku 2013

29) ČTK

Obdivovat Podyjí? Z Králova stolce / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 140
(2013), s. 1, Jižní Morava
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - Králův
stolec - rozhledová místa - altánky - obnova
30) KRUTIŠ, Dalibor

Sesuvy půdy ohrožovaly v Miroslavi i Znojmě: zcela zničená opěrná zeď a částečně poškozený dům. To je
výsledek včerejšího sesuvu půdy v Miroslavi. Utrhl se svah i ve Znojmě / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 148 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - geologická rizika – sesuvy půdy - řešení
31) SMOLA, Vojtěch

Deště končí, sčítají se škody / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 149 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - přívalové - deště - škody - odstraňování
32) VSM

Vědci: Čápi černí doplácí na počasí. Mají teď méně mláďat / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 156 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - Národní park Podyjí (Česko) – Správa Národního parku Podyjí - ptáci
- čáp černý - hnízdění - výskyt
33) JM

Na Znojemsku přibude pět chráněných území / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 24 (2013), s. 13
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - chráněná území - Zmijiště – Horní Karlov - Templštejn - Na Bítovské
cestě - Lapikus - Cornštejn - zařazení
34)

JM

Do rekordu chyběly necelé tři stupně / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 26 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - teploty - rekordy – statistiky - červen 2013
35) JM

Klíšťata útočí, právě jsou nejaktivnější / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 26 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - klíšťata - výskyt - aktivita - maxima
36) EIS

Uhodily tropy / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 26 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - tropické - teploty - statistiky - červen 2013
37) PERGROVÁ, Ilona

Voda v přírodních nádržích je stále čistá / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 181 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - přírodní - koupaliště - nádrže - voda - valita - hygiena - kontroly
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38) JM

Na Jevišovce a Rokytné byl druhý stupeň / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 27 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - vodstvo - řeky - přehrady - Jevišovka, řeka (Česko) - Rokytná, řekaoblast (Česko) - rozvodnění - 2. stupeň - povodňová aktivita
39) MM

Anketa Strom Znojemska začíná sbírat nové nominace / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 188 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - stromy - ankety - Strom Znojemska 2013 - vyhlášení - Správa
Národního parku Podyjí
40) SMOLA, Vojtěch

Bagry odkryly železnou rudu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 192 (2013), s. 3
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - příroda - geologie - geologické - nálezy - železné rudy lokality - Znojmo-Jihlava
41) VSM

V Podyjí rozkvetla po dešti vřesoviště / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 201 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - rostlinná
společenstva – vřesovištní společenstva - vřesoviště - počasí
42)

SMOLA, Vojtěch

Příroda Znojemska: nejen lány polí a vinic / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933 . -- Příroda Znojemska.
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - příroda - Národní park Podyjí (Česko) - krajina - fauna flóra - řeky - rybníky
43) KLEMENTOVÁ, Zuzana

Přibyde 28 chráněných míst / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 30 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - chráněná území - přírodní památky - přírodní rezervace - zařazení návrhy
44) KRUTIŠ, Dalibor

Na obloze Znojemska lze vidět novou hvězdu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 209 (2013), s. 2 . -- Na obloze Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - astronomie - obloha - hvězdy -pozorování - Dřevěný, Radek Znojemská astronomická společnost
45) KRUTIŠ, Dalibor

Podyjím se prohánějí i bezohlední motorkáři : motorkáře, cyklisty i turisty, kteří nerespektují Návštěvní řád
Národního parku Podyjí řeší denně ochránci Podyjí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 213 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - ochrana
- návštěvníci - kontrola
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46) JM

Dyjákovice: 38,2 °C / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -Roč. 13, č. 32 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - meteorologie - teploty - měření - rekordy - statistiky červenec 2013
47) SMOLA, Vojtěch

Netopýři osídlili lesy příkrých kaňonů Podyjí: v tomto nejmenším národním parku žije většina zdejších druhů /
Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 218 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - příroda - zvířata
- netopýři - výskyt - druhy
48) EIS

Teplotní rekord: 38,7°C / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 33 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - teploty - rekordy - měření - Meteorologická stanice
Kuchařovice
49) PERGROVÁ, Ilona

Rokytnou lemují červené skalní amfiteátry / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 224 (2013), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - Moravský Krumlov-oblast (Česko) - příroda - přírodní rezervace - Národní
přírodní rezervace - Krumlovsko-rokytenské slepence - slepence - Rokytná, řeka-oblast (Česko)
50) SMOLA, Vojtěch

V národním parku roste přes tisíc druhů hub / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 229 (2013), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) mykologie - houby - druhy - výskyt
51) MKK

U Vídně se třásla země, cítili to i lidé u Znojma / mkk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 231 (2013), s. 1, 3, Jižní Morava
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - seizmologie - zemětřesení - výskyt
52) DŘEVĚNÝ, Radek

Obloze vládnou Krasopaní i Smrtonoš / Radek Dřevěný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 232 (2013), s. 2 . -- Na obloze Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - astronomie - obloha - hvězdy - pozorování - Dřevěný, Radek Znojemská astronomická společnost
53) SMOLA, Vojtěch

Znojemsko: vzniknou nová chráněná území / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 235 (2013), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - chráněná území - přírodní rezervace - přírodní památky - přehledy
54) DAK

V Podyjí plodí jedle. Po třech letech / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 238 (2013), s. 3

11

Znojemsko v tisku 2013

Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - dřeviny
- jehličnany - borovicovité – jedle bělokorá - výskyt
55) PERGROVÁ, Ilona

Větrný park má vyrůst u Podyjí: obrovský větrný park má vyrůst za dva roky na rakouské straně Národního
parku Podyjí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 239
(2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Thayatal (Rakousko) Národní park Podyjí (Česko) - větrné - parky - vybudování - nesouhlas
56) PERGROVÁ, Ilona

Vědci stále pátrají v Podyjí po kočce divoké / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 247 (2013), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) - příroda - kočka divoká - výskyt
- hledání - Správa Národního parku Podyjí
57) JANÍČKOVÁ, Alžběta

Mrtví úhoři vyděsili / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 37 (2013), s.
1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - Bítov-oblast (Znojmo, Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - příroda - ryby úhoři - úhyn - nákaza - paraziti
58) SMOLA, Vojtěch

V Podyjí lze narazit až na 17 druhů orchidejí / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 258 (2013), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - rostliny - orchideje - druhy - výskyt - Národní park
Podyjí (Česko)
59) PERGROVÁ, Ilona
Výlovy rybníků končí. Ryb je dost a nezdraží / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 263 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - rybníky - výlovy - ryby - ceny - stagnace
60) PERGROVÁ, Ilona

Neobvyklé stromy zdobí spoustu míst regionu: stromy více než sto let starjsou nepřehlédnutelnou ozdobou
krajiny. Řadu z nich mohou lidé obdivovat například i v centru města / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 264 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - ochrana přírody - památné stromy - výskyt
61) PERGROVÁ, Ilona

Lidé mohou vybírat Dobrý skutek pro Podyjí : správci parku vybírají jednotlivce, obce nebo sdružení, kteří
přispěli ke zlepšení krajiny. Hlasovat mohou lidé i na Internetu / Ilona Pergrová. – In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 270 (2013), s. 2. -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - životní
prostředí - Dobrý skutek pro Podyjí 2013 - 2. ročník - nominace - WWW stránky - hlasování
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62) VOJTEK, Milan

Oceněny letošní dobré skutky pro Podyjí / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 276
(2013), s. 10
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - projekty
- Dobrý skutek pro Podyjí 2013 - výsledky - vyhlášení - Dům umění (Znojmo, Česko)
63) PERGROVÁ, Ilona

Podyjí nabízí zastavení u jedenácti studánek: nejen podyjské studánky mapují ochránci přírody. Za pomoci
všímavých turistů tvoří již několik let Národní registr pramenů a studánek / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 276 (2013), s. 2 . -- Příroda Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Správa Národního parku Podyjí - příroda - vodní prameny studánky - Národní registr pramenů a studánek - evidence
64) KRUTIŠ, Dalibor

Cena Parku: Prokopovi za mišpule i Clary / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 277 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - projekty
- Dobrý skutek pro Podyjí 2013 - ocenění - výsledky - vyhlášení - Dům umění (Znojmo, Česko)
65) SMOLA, Vojtěch

Hony začaly, zvěř v regionu přemnožená není / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 282 (2013), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - myslivost - lovectví - myslivci - hony- lovná zvěř - odchyt - odstřel
66) KŘIVÁNKOVÁ, Eva

Tanky, bagry a požáry trávy. Tak se chrání příroda / Eva Křivánková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN
1210-1168. -- Roč. 24, č. 283 (2013), s. 1, Jižní Morava
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - povrch
- půda - narušování - prospěch - Správa Národního parku Podyjí
67) KRUTIŠ, Dalibor

Ochránci parku plánují opravy cest / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 283 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - cesty
- opravy - plánování - Správa Národního parku Podyjí
68) VSM

V Podyjí vysázeli nové stromy / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
289 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) - příroda - péče o krajinu - stromy
- dřeviny - výsadba
69) SMOLA, Vojtěch

Příroda se ztišila, ptactvo odletělo za teplem / Vojtěch Smola. – In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 294 (2013), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - ptactvo - ptáci - druhy - stěhování
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70) JM
Rekord v Dyjákovicích: 22,7° Celsia / jm. -- In: Znojemský týden: Novin pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 44 (2013), s. 1
dtto:
EIS. Dyjákovice: 22,7°C. Znojemsko. 29.10.2013, roč. 23, č. 44, s. 1.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - teploty - měření - Meteorologická stanice Kuchařovice statistiky - rekordy
71) VYBERTE

Vyberte Dobrý skutek pro Podyj : desítka nominovaných. -- In: Znojemsko.-- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23,
č. 47 (2013), s. 8
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - životní
prostředí - Dobrý skutek pro Podyjí 2013 - 2. ročník - nominace
72) JM

Ceny putovaly do Vranova, Hnanic i Popic / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 49 (2013), s. 3
dtto:
DG. Národní park oceňoval. Znojemsko. 3.12.2013, roč. 23, č. 49, s. 1, 2. - dtto: DUŠKOVÁ, Markéta.
Ocenili dobré skutky pro Podyjí. 5+2 dny. 5.12.2013, roč. 2, č. 49, s. 2.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - projekty
- Dobrý skutek pro Podyjí 2013 - výsledky - vyhlášení
73) JM

Vichr ničil stromy i stavby / jm. -- In: Znojemský týde : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585.
-- Roč. 13, č. 50 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - vichřice - škody - odstranění - hasiči
74) EiISENBRUK, Jiří

Těšíte se? Tak si nechte zajít chuť! / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č.
51 (2013), s. 22
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - meteorologie - teploty - měření - statistiky - 2003-2010
75) JM

Padaly teplotní rekordy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585.
-- Roč. 14, č. 1 (2013), s.
Znojmo (Česko : oblast) - příroda - počasí - meteorologie - teploty - rekordy - měření - 2013

 Životní prostředí:
76) MOŠTĚK, Martin

Města začínají jednat se spalovnami / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 45 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - životní prostředí - odpady - komunální odpad - likvidace - změny - spalovny plánování - jednání
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77) KLEMENTOVÁ, Zuzana

Mění jodidové tablety / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 23 (2013), s. 4
Znojmo (Česko : oblast) - Moravský Krumlov-oblast (Česko) - průmysl - energie - jaderné elektrárny Dukovany (Česko) - životní prostředí - radioaktivita - jodid draselný - tablety - výměna
78) MOŠTĚK, Martin

Platby za odpad: zbývá jen týden : už jen týden mají lidé na to, aby v řádném termínu zaplatili letošní poplatek
za odpad / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 146
(2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - životní prostředí - komunální odpad - odpady - poplatky - termíny - placení
79) KRUTIŠ, Dalibor

U silnic se válí dětské pleny, plasty i pohovka / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 226 (2013), s. 4 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice - příkopy - odpad - odklízení - údržba životní prostředí
80) KRUTIŠ, Dalibor

V Hrušovanech bude sběrný dvůr. 7. v regionu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 240 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - životní prostředí - odpady - komunální odpad - sběrná střediska - sběrné dvory
- výstavba
81) MOŠTĚK, Martin

Únik: Vedra trvá na vyšetření / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 267 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - životní prostředí
- havárie - voda - znečištění – ropné látky - únik - viníci - vyšetřování - Policie ČR
82) PERGROVÁ, Ilona

Znečištění vody: únik z parníků? / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 269 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - životní prostředí
- voda - znečištění - ropné látky - únik - viníci - vyšetřování - Policie ČR
83) PERGROVÁ, Ilona

Lidé mohou vybírat Dobrý skutek pro Podyjí : správci parku vybírají jednotlivce, obce nebo sdružení, kteří
přispěli ke zlepšení krajiny. Hlasovat mohou lidé i na Internetu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 270 (2013), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - životní
prostředí - Dobrý skutek pro Podyjí 2013 - 2. ročník - nominace - WWW stránky - hlasování
84) DUŠKOVÁ, Markéta

Ropná skvrna / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 46 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - životní prostředí
- voda - znečištění - ropné látky - únik - viníci - vyšetřování - Policie ČR
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85) VYBERTE

Vyberte Dobrý skutek pro Podyjí : desítka nominovaných. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23,
č. 47 (2013), s. 8
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - životní
prostředí - Dobrý skutek pro Podyjí 2013 - 2. ročník - nominace
86) JM

Do přehrady někdo vylil naftu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 50 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - životní prostředí
- voda - znečištění - ropné látky - únik - viníci - vyšetřování - Policie ČR

 Dějiny:
87) MD

Jak jsme prožili uplynulý rok 2012 ve znojemském okrese / md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 1 (2013), s. 4-5
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - významné - události - přehledy - 2012
88) STŘECHA, F.

Co přinesl rok 2012 na Znojemsku / F. Střecha. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 2 (2013), s. 4 . –
dtto:

Co přinesl rok 2012 na Znojemsku - II. díl. Znojemský týden. 21.1.2013, roč. 13, č. 4, s. 4.
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - významné - události - přehledy - 2012
89) KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 2
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Košťál, Josef, 1914-1944 - Rivola, Jan František Josef,
1649-1734 - Rudolecký, Josef, 1880-1963 - biografie
90) TOMAN, Jan

Z dějin udavačství na Znojemsku, léta čtyřicátá - díl třetí / Jan Toman. -- In: Znojemský týden: Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 2 (2013), s. 13
dtto:
TOMAN, Jan. Kauza lovu banderovců - II. část. Znojemský týden. 14.1.2013, roč. 13, č. 3, s. 13.
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - 40. léta 20. stol. - vojenství - protifašistický odboj - protikomunistický
odboj - banderovci – Ukrajinská povstalecká armád
91) KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 3
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Bauerová, Zdeňka, 1953-1988 - Fukač, Jiří, 1936- Rudolecký, Josef, 1880-1963 - biografie
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92) KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 4
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Bauer, František, 1870-1954 - Brukl, Bedřich, 1820-1873
- Malý, František, 1956- - Ofenheim, Vilhelm, 1860-1932 - biografie
93) KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 5
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Černý, Karel, 1912-1996 - Brandl, Georg, 1906-1990 Grmela, Tomáš, 1864-1930 - Hansal, Martin Ludvík, 1823-1885 - Lerch, 1824-? Karl, - Macoun, Josef,
1910-1981 - Mahr, Alexander, 1896-1972 - Matějů, Adolf, 1893-1942 - Mikšíček, Matěj, 1815-1892 biografie
94) KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 6
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Bacher, Karl, 1884-1954 - Bobek, František, 1882-1959 Župa, Bořivoj, 1944- - biografie
95) KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 7
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Bauer, František, 1870-1954 - Erdös, Stefan, 1906-1956 Hübner, Antonín, 1793-1869 - biografie
96) KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -- I1213-5585. -- Roč. 13, č. 8 (2013),
s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Blahoslav, Jan, 1523-1571 - Čermák, Ctibor, 1926-1945 Jech, František, 1884-1960 - Korschann, Rudolf, 1821-1893 - Mayer, Jan Nepomuk Emanuel, 1803-1888
- Tyrychter, Alois, 1915-1945 - biografie
97) KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 9
(František, 1909-1973" 2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Drlík, Vratislav, 1886-1955 - Fügerl, Josef, 1775-1859 Kubica, František, 1909-1973 - Peřinka, František Václav, 1878-1949 - biografie
98) KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 10
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Bořecký, Karel, 1875-1938 - Horák, Josef, 1898-1976 Koukal, František, 1913-1988 - biografie
99) KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týde : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 11
(2013), s. 11
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Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Hofbauer, Klement Maria, svatý, 1751-1820 - Kindler, Karel,
1875-1935 - Kosmák, Václav, 1843-1898 - biografie
100)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 12
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Brukl, Bedřich, 1820-1873 - Ditmar, Rudolf, 1818-1895 Jettel, Eugen, 1845-1901 - Moučka, Josef, 1865-1937 - biografie
101)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 13
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Brauner, Bohumil, 1899-? - Hasmandová, Vojtěcha, 19141988 - Kolář, Stanislav, 1898-1979 - biografie
102)
KRUTIŠ, Dalibor
Z Mordyjákova jezdili kdysi zabíjet / Dalibor Krutiš. – In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 101 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - obce - názvy - původ – Kuchařovice (Znojmo, Česko) - Blížkovice
(Znojmo, Česko) - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - Trstěnice (Znojmo, Česko)
103)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 14
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Fukal, Rudolf, 1884-1964 - Jaroš, Jiří, 1896-1943 - Koliáš,
Josef, 1880-1929 - biografie
104)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 15
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Adolph, Rudolf, 1900-1984 - Černý, Rudolf, 1905-1979 Dvořák, Oskar, 1899-1969 - Foester, Karel, 1896-1949 - Mareš, Josef, 1885-1945 - biografie
105)
KALENDÁRIUM
Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 16
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Grasel, Johann Georg, 1790-1818 - Pavelka, Ferdinand,
1914-1945 - Řezníček, Zdeněk, 1904-1975 - biografie
106)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 17
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Dokulil, Jan, 1887-1957 -Haizl, Emanuel, 1867-1916 - Max,
Wenzel, 1898-1982 - biografie
107)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 18
(2013), s. 11
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Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821 - Čáp, Jan, 19201979 - Farský, Karel, 1885-1976 - biografie
108)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 19
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Daněk, Jan, 1904-1984 - Donát, Václav, 1869-1954 - Dvořák,
Oskar, 1899-1969 - Hájek, Josef Ladislav, 1861-1930 - biografie
109)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 20
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Frk, Jaroslav, 1912-1985 - Hrubý, Karel Otto, 1916-1998 Řezníček, Ladislav, 1896-1962 - Vrbka, Antonín, 1860-1939 - biografie
110)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 21
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Dlapka, Amand, 1892-1955 - Fuka, Vladimír, 1920-1996 Hájek, Ferdinand, 1881-? - Netouschek, Ferdinand, 1861-1922 - Procházka, Konstanc, 1832-1910 - Triml,
František, 1887-1946 - biografie
111) ) KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 22
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Dadák, Jaromír, 1930- - Koc, Karel, 1934- - Trnka, Jakub,
1903-1965 – biografie
112)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 23
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Farský, Karel, 1885-1976 - Lepka, Antonín, 1905-1990 Valenta, Vladimír, 1885-1944 - biografie
113)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 24
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Dvořák, Max, 1874-1921 - Jůza, Vilém, 1930-1998 - Pokora,
František, 1870-1947 - Seume, Jan Bohumír, 1763-1810 - Strniště, Jindřich, 1860-1914 - biografie
114)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 25
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Francl, Jaroslav, 1906-1990 - Havelka, Roman, 1877-1950
- Jahn, Jan, 1750-1816 - Krbalek, Heinrich, 1845-1910 - Krs, Bohumil, 1890-1962 - Mořic, Adolf Karel,
1702-1759 - biografie
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115)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISS 1213-5585. -- Roč. 13, č. 26
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Fučík, Bohumil, 1920-1981 - Kočí, František, 1800-1880 Lněnička, Ladislav, 1895-1965 - biografie
116)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 27
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Gallus, Jacobus, 1550-1591 - Hörmann, Theodor, 18401895 - Kindler, Jan, 1895- - biografie
117)
KALENDÁRIUM
Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 28
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Polák, Jaromír, 1945-Schoblik, Friedrich, 1901-1944 biografie
118)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 29
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Adam, Ivan, 1956- - Bělík, Vratislav, 1900-1988 - Fischer
von Erlach, Johann Bernhard, 1656-1723 - Procházka, Jiří, 1749-1820 - biografie
119)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 30
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Adámek, Zdeněk, 1940-2012 - Brandl, Georg, 1906-1990 Horák, Josef, 1898-1976 - Jilly, Theodor, 1901-1977 - Kočí, František, 1800-1880 - Šťastný, Břetislav,
1874-1936 – z Lichtenštejna, Maxmilián Jakub Mořic, 1641-1709 – biografie
120)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 31
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Bartoš, Ludvík, 1880-1952 - Brunner, Armin, 1864-1929 Krumlovský, František Xaver, 1817-1875 - Lederer, Hugo, 1871-1940 - Obrdlík, Rostislav, 1959-1999 biografie
121)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 32
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Emmel, Bruno, 1877-1941 - Fiala, Bohumír, 1915-1979 Gregor, Jaroslav, 1897-? - Hrda, Jan, 1880-? - Maulbertsch, Franz Anton, 1724-1796 - Štursa, František,
1882-1943 - Würbs, Karel, 1807-1876 - biografie
122)

TOMAN, Jan

Znojmo v tureckém ohrožení (1) / Jan Toman. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 32 (2013), s. 13
dtto:
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(2) Znojemský týden. 12.8.2013, roč. 13, č. 33, s. 13.
dtto:
(3)Znojemský týden. 19.8.2013, roč. 13, č. 34, s. 13.
dtto:
(4) Znojemský týden. 26.8.2013, roč. 13, č. 35, s. 13.
dtto:
(5) Znojemský týden. 2.9.2013, roč. 13, č. 36, s. 13.
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - 17. stol. - Turci - Osmanští Turci - obléhání - události - vývoj - historie
123)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 33
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Bartoníček, Václav, 1866-1952 - Havelka, Jaroslav, 19221997 - Hošek, František, 1879-1972 - Křehlík, František, 1907-1982 - Meduna, Ludvík, 1902-1993 biografie
124)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 34
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Burda, Matěj, 1560-1629 - Futera, Josef, 1885-1946 Kopeček, Fráňa, 1871-1946 - biografie
125)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 35
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Friedrich V., český král, 1596-1632 - Fučík, Bohumil, 19201981 - Glaninger, Karl, 1886-1964 - Havlík, Lubomír Emil, 1925-2000 - biografie
126)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 36
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Černý, Josef, 1910-2002 - Foetterle, Franz, 1823-1876 Nešetřil, Vlastimil, 1931-2007 - biografie
127)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 37
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Černovský, Karel, 1899-1980 - Dostál, František, -1844 Ebner-Eschenbach, Marie von, 1830-1916 - Peřinka, František Václav, 1878-1949 - biografie
128)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 38
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Drlík, Vratislav, 1886-1955 - Chlup, Otmar, 1910-1938 Jordán, František, 1936-2007 - Kampf, Zdeněk, 1920-1987 - Kerneker, Ferdinand, 1814-1900 - Pejskar,
Jožka, 1912-1999 - Sudík, Karel, 1894-1936 - Ženatý, Emil, 1915-1994 - biografie
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129)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 39
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Brandl, Petr, 1668-1735 - Čermák, Bohumír, 1882-1961 Paracelsus, 1493-1541 - Vildomec, Vědomil, 1921-1998 - biografie
130)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 40
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Coufal, František, 1892-1941 - Jelínková, Zdenka, 19202005 - Marák, Stanislav, 1873-1937 - Maršálek, Jaroslav, 1924-1991 - biografie
131)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 41
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Krückl, Franz, 1841-1899 - Pilous, Jiří, 1943-2001 - Pokorný,
František, 1867-1956 - Roblička, Vendelín, 1921-1985 - Zahradníček, Jan, 1905-1960 - biografie
132)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 42
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Gargulák, Metoděj, 1886-1962 - Hamerský, Miloš, 19371992 - Havliš, Jan, 1870-1930 - Kopeček, Fráňa, 1871-1946 - Korschann, Karel, 1828-1897 - Mareš, Josef,
1885-1945 - Nather, Karel, 1896-1982 - biografie
133)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 43
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Bergmann, Josef, 1847-1932 - Brém, Karel, 1782-1845 Brunclík, Pavel, 1950- - Hummel, Karl, 1801-1879 - Pokorný, František, 1867-1956 - Rottmayer, Jan
František Michal, 1654-1730 - Süsser, František Václav, 1890-1956 - biografie
134)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 44
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Auer, Pius, 1727-1805 - Barták, Otto, 1856-1930 - Blažek,
Oldřich, 1903-1942 - Bornemann, Otto Friedrich Ferdinand, 1882-1960 - Čermák, Bohumír, 1882-1961 Kindler, Karel, 1875-1935 - biografie
135)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 45
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Hálek, Gustav, 1886-1958 - Hildebrandt, Johann Lucas von,
1668-1745 - Lněnička, Ladislav, 1895-1965 - Netouschek, Ferdinand, 1861-1922 - Pock, Alexander, 18711950 - biografie
136)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 46
(2013), s. 11
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Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Brosch, Anton, 1819-1902 - Hildebrandt, Johann Lucas von,
1668-1745 - Lněnička, Ladislav, 1895-1965 - Obrdlík, Rostislav, 1959-1999 - biografie
137)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 47
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Blahoslav, Jan, 1523-1571 - Bořecký, Karel, 1875-1938 Fuka, Vladimír, 1920-1996 - Horák, Josef, 1931-2005 - biografie
138)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 48
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Brunner, Josef, 1861-1941 - Jurištová, Julie, 1955- - Knies,
Jan, 1860-1937 - Málek, Petr, 1961- - Müllner, Laurenz, 1848-1911 - biografie
139)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 49
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Budík, Lojza, 1888-1945 - Čírtek, Karel, 1890-? - Kachník,
Josef, 1859-1940 - Mayer-Wallerstein-Ahrdorff, Maxmilián, rytíř, 1845-1928 - Muck, Johann, 18451935 - biografie
140)

KALENDÁRIUM

Kalendárium. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 50
(2013), s. 11
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - osobnosti - Bašta, Jan, 1881-1968 - Daum, Matthias, 1789-1855 Hörmann, Theodor, 1840-1895 - Hrnčíř, Jan, 1910-1967 - Janda, František, 1896-1979 - Konrád II.
Znojemský - Kukla, Oldřich, 1896-1978 - Mittner, Emanuel Justinián, 1815-1894 - biografie

 Historické památky:
141)

HORÁKOVÁ, Miroslava

Hrady a zámky už ladí na sezonu / Miroslava Horáková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 59 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - hrady - zámky – turistická sezona - kasteláni - přípravy
- novinky
142)

MM

Kraj sbírá nominace nejlépe opravených památek / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 59 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - opravy - soutěže – nejlépe opravená památka - 6. ročník
- přípravy - nominace
143)

VSM

Start sezony na Vranovsku: zájem je tradičně o památky / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 89 (2013), s. 3
dtto:
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CHAF. Na Vranově zahájili sezónu ve znamení osmdesátky . Znojemský týden. 15.4.2013, roč. 13, č. 16, s.
3.
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - cestovní ruch - rekreace - sezony - 80. výročí
- zahájení - kultura - historické - památky
144)

DUŠKOVÁ, Markéta

Turisty už vyhlíží Kurt bez nohy / Marie Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 14 (2013), s. 4
dtto:
BE. Vstupné do hradů a zámků se pro letošek nezvýšilo. Znojemský týden. 8.4.2013, roč. 13, č. 15, s. 4.
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - hrady - zámky – turistická sezona - zahájení - přípravy
- novinky
145)

MOŠTĚK, Martin

O hlasy usiluje sedm památek Znojemska / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 111 (2013), s. 3
dtto:
MM. Soutěži památek dominuje Vranovsko. Rovnost-Znojemský deník. 15.5.2013, roč. 23, č. 112, s. 3.
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - opravy - soutěže – nejlépe opravená památka - hlasování
146)

JAN

Na hradech a zámcích se mohli návštěvníci koulovat / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
23, č. 15 (2013), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - hrady - zámky – turistická sezona - zahájení - přípravy
- novinky
147)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Znojemsko: památky bodovaly / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 24 (2013), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - opravy - soutěže – nejlépe opravená památka - ocenění
- Chvalatice (Znojmo, Česko) - Stálky (Znojmo, Česko)
148)

PERGROVÁ, Ilona

Památky ožijí hudbou i souboji / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 152 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - hrady - zámky - zříceniny - sezony - návštěvníci programy - přípravy
149)

MM

Nadace pro církevní památky opravila poklony v Podyjí / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 222 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - historické - památky - sochy - kaple - boží muka - opravy rekonstrukce - Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského
150)

JM

Domy jako památka: Hýčkané i opomíjené / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 36 (2013), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - domy - chráněná území - péče - majitelé - Ministerstvo
kultury
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151)

MM

Podyjské hrady přiblíží konference / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 265 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - historické - památky - hrady - historie - konference - publikace
- vydání
152)

PERGROVÁ, Ilona

Hrady v zimě: klid a spánek nečekejte / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 266 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - historické - památky - hrady - zámky - opravy – rekonstrukce

 Veřejný život – státní správa:
153)

VSM

Obce se připojují k protestu: Klaus už není naším prezidentem / vsm, dak. --In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 6 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - státní správa - prezidenti - Klaus, Václav - amnestie - nesouhlas
154)

VALÍKOVÁ, Zuzana

Volby prezidenta: ještě větší zájem / Zuzana Valíková, Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 22 (2013), s. 1
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život – státní správa - prezidentské volby - účast
- statistiky
155)

KRUTIŠ, Dalibor

Dekrety ovlivnily volby v regionu: podle krajského šéfa SPOZ Keremidského měla otázka Benešových dekretú
vliv na výsledek voleb i na Znojemsku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 24 (2013), s. 1, 2
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život – státní správa - prezidentské volby - účast
- volební - výsledky
156)

MOŠTĚK, Martin

Poslanec bude chybět, shodli se předsedové: Znojemsko nemá po sedmnácti letech žádného poslance /
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 252 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - státní správa - politický systém - zákonodárné orgány - poslanci
- volby 2013 - výsledky

 Veřejný život – místní správa:
157)

DUŠKOVÁ, Markéta

Znojmo čekají obří investice / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 1 (2013), s. 1,
dtto:
BE. Znojemský rozpočet posílí peníze za byty. Znojemský týden. 10.12.2012, roč. 12, č. 50, s. 1.
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Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočet - 2013 - schválení
158)

KRUTIŠ, Dalibor

Starosty rozčiluje novela zákona / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 47 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - městské úřady - obecní úřady - zákony - zákon
o obcích - novely - starostové – protest
159)

DUŠKOVÁ, Markéta

Menší úřady na Znojemsku asi zaniknou / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 8 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - obecní úřady - městské úřady - rušení - zánik veřejná správa - reformy
160)

HAMBÁLEK, Tomáš

Miroslav i Moravský Krumlov vyvěsí vlajku na podporu Tibetu / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 54 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - Tibet (Čína) - solidarita - vlajky - vyvěšení
161)

VOJTEK, Milan

Radní kraje jednali o podpoře Znojemska / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č.
126 (2013), s. 8
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život – místní správa - hospodaření - rozpočty finanční - podpora - kultura - zdravotnictví - Jihomoravský kraj (Česko)
162)

PERGROVÁ, Ilona

Starosta roku? Znojemsko má tři účastníky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 187 (2013), s. 3
dtto:
MD. Tři nominovaní se utkají o titul Starosta roku. 5+2 dny. 8.8.2013, roč. 2, č. 32, s. 4.
Znojmo (Česko : oblast) - Blížkovice (Znojmo, Česko) - Uherčice (Znojmo, Česko) - Vranov nad Dyjí
(Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - starostové - soutěže - Starosta roku 2013 - nominace
163)

MOŠTĚK, Martin

Rozpočty: města volí provizoria / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 24, č. 287 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - městské úřady - obecní úřady - rozpočty provizoria - schvalování
164)

KRUTIŠ, Dalibor

Vranov: 8 milionů do oprav náměstí : na různé opravy se i letos připravují městečka na Znojemsku / Dalibor
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 15 (2014), s. 1, 3Znojmo (Česko
: oblast) - veřejný život - místní správa - města - obce - projekty - investiční - akce - dotace
165)

JM

Rozpočty: Sportovní haly, zámek i náměstí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 1 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - místní správa - městské úřady - obecní úřady - hospodaření rozpočty - provizoria - 2014
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 Veřejný život – obyvatelstvo:
166)

KRUTIŠ, Dalibor

Trvalých pobytů na radnici je více: stovky lidí mají adresu místo domu v určené ulici přímo na znojemské
radnici / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 5 (2013), s.
1
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - obyvatelstvo – evidence obyvatelstva - trvalý pobyt - městské
úřady - obecní úřady
167)

JM

Vede Tereza, Eliška a Jakub / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 3 (2013), s. 3Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - obyvatelstvo - novorozenci narození - jména - statistiky
168)

ZUR

Svatby a rozvody na jižní Moravě / zur. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 68 (2013), s. 1
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - obyvatelstvo - svatby - rozvody statistiky – 2012
169)

BE

Děvčátka zatím letos vedou / be. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 34 (2013), s. 6
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - obyvatelstvo - novorozenci – děti - narození - statistiky - matriky
170)

BE

Svatbám dominují civilní sňatky / be. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 35 (2013), s. 4
Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život - obyvatelstvo - svatby - sňatky - 2013 - matriky - statistiky

 Policie:
171)

MS

Přibývá krádeží i nehod. Policie jich ale také víc objasní / ms. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 7 (2013), s. 4
Znojmo (Česko : oblast) - policie - Policie ČR - kriminalita - nehodovost - objasnění - statistiky - 20102012
172)

JAN

Dvě vraždy a patnáct sebevražd / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 6 (2013), s. 1,
3
Znojmo (Česko : oblast) - policie - Policie ČR - kriminalita – objasněnost - statistiky - 2012
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173)

JM

Škoda z loupeží, krádeží a podvodů je za více než 131 milionů / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 7 (2013), s. 2
dtto:
TZ. Rok 2012 pohledem Městské policie Znojmo. Znojemské listy. 21.2.2013, roč. 22, č. 3, s. 8.
Znojmo (Česko : oblast) - policie - Policie ČR - kriminalita - zločiny - trestné činy - přehledy - statistiky
- 2012
174)

KRUTIŠ, Dalibor

Vloupání do chat: případů přibývá / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 68 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - policie - Policie ČR - trestná činnost - chaty - vloupání - nárůst – statistiky
175)

MOŠTĚK, Martin

Falešný policista vybíral pokuty: znojemští policisté zadrželi přímo při činu svého falešného "kolegu" / Martin
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 75 (2013), s. 1, 4
Znojmo (Česko : oblast) - policie - policie ČR - trestné činy - policisté - podvodníci - pokuty - vybírání
176)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Sebevrazi na okrese trhají rekordy / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23,
č. 21 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - policie - Policie ČR - sebevraždy - šetření - nárůst - statistiky
177)

KRUTIŠ, Dalibor

Policie zbystřuje. Kvůli turistům / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 24, č. 151 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silniční provoz -zvýšení - policie - řidiči - kontroly
- bezpečnostní - akce
178)

KRUTIŠ, Dalibor

Shořela mu auta. Nabídl 100 tisíc: policisté zatím marně hledají pachatele žhářských útoků na Znojemsku /
Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 174 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - policie - Policie ČR - policejní vyšetřování - žhářství - pachatelé - případy
179)

PERGROVÁ, Ilona

U hřbitovů teď posílí hlídky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 253 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - služby - hřbitovy - Policie ČR - hlídky – Památka zesnulých
180)

DUŠKOVÁ, Markéta

Přehradu zakalila ropná skvrna / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 46 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - životní prostředí
- voda - znečištění - ropné látky - únik - viníci - vyšetřování - Policie ČR
181)

JM

Do přehrady někdo vylil naftu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 50 (2013), s. 1
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Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - životní prostředí
- voda - znečištění - ropné látky - únik - viníci - vyšetřování - Policie ČR
182)

MOŠTĚK, Martin

Únik: Vedra trvá na vyšetření / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 267 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - životní prostředí
- havárie - voda - znečištění – ropné látky - únik - viníci - vyšetřování - Policie ČR
183)

PERGROVÁ, Ilona

Znečištění vody: únik z parníků? / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 269 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - Vranov (Česko :vodní nádrž) - životní prostředí
- voda - znečištění - ropné látky - únik - viníci - vyšetřování - Policie ČR
184)

KRUTIŠ, Dalibor

Policie: na munici vůbec nesahejte: smrtící munice, která v sobotu stála život dva lidi / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 293 (2013), s. 1, 2, 4
Znojmo (Česko : oblast) - Žerůtky (Znojmo, Česko) - vojenství – vojenská munice - granáty (munice) druhá světová válka (1939-1945) - manipulace - usmrcení - Policie ČR - vyšetřování
185)

KRUTIŠ, Dalibor

Nejbezpečněji je na Moravskokrumlovsku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 294 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - policie - Policie ČR - kriminalita - mapy - trestné činy - projekty - Otevřené
společnosti - statistiky
186)

SMOLA, Vojtěch

Vánoce: větrné, jinak klidné / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 299 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - služby - policie - hasiči - výjezdy - zásahy - statistiky

 Hranice:
187)

SMOLA, Vojtěch

Umělecký projekt v Hardeggu: zanechte své stopy na mostě / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 110 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - hranice - mosty - projekty - Překročení hranice - Hardegg
(Rakousko) - WWW stránky - informace
188)

JM

Přechod je prázdný, na muzeum nejsou peníze / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 24 (2013), s. 4
Znojmo (Česko : oblast) - hranice - pohraničí - hraniční celní přechody - využití - chátrání - finance nedostatek
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 Vojenství:
189)

PERGROVÁ, Ilona

Podmolí bude lákat turisty nově také k vojenskému bunkru / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 24 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - vojenství - opevnění - bunkry - využití - cestovní ruch - Podmolí (Znojmo, Česko)
190)

TOMAN, Jan

Z dějin udavačství na Znojemsku, léta čtyřicátá - díl třetí / Jan Toman. --In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 2 (2013), s. 13
dtto:
TOMAN, Jan. Kauza lovu banderovců - II. část. Znojemský týden. 14.1.2013, roč. 13, č. 3, s. 13.
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - 40. léta 20. stol. - vojenství - protifašistický odboj - protikomunistický
odboj - banderovci – Ukrajinská povstalecká armáda
191)

MOŠTĚK, Martin

Ministerstvo prodává bunkry. Ale příliš draho / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 37 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - vojenství - opevnění - řopíky - bunkry - prodej
- Ministerstvo obrany
192)

TOMAN, Jan

Jihomoravští Češi u Stalingradu - I. díl / Jan Toman. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 9 (2013), s. 13
dtto:
TOMAN, Jan. Jihomoravští Češi u Stalingradu - II. díl. Znojemský týden. 4.3.2013, roč. 13, č. 10, s. 13.
Znojmo (Česko : oblast) - Stalingrad - Německo - vojenství - druhá světová válka (1939-1945) - války bitvy - účastníci
193)

SVATOŇOVÁ, Martina

Bunkry k mání. Nikdo je nechce / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 9 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - vojenství - opevnění - řopíky - bunkry - prodej
- Ministerstvo obrany - nezájem
194)

PERGROVÁ, Ilona

Bunkry ve Vranově: prodej za nižší cenu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 103 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - vojenství - opevnění - řopíky - bunkry - prodej
- Ministerstvo obrany - nezájem – ceny - snížení
195)

JM

Na houbách našel nevybuchlý granát / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 23 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko : oblast) - vojenství - dělostřelecké - granáty - munice - nálezy - zneškodnění
196)

EIS

Den pevnostních muzeí / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 24 (2013), s. 5
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Znojmo (Česko : oblast) - vojenství - pohraničí - pohraniční - pevnosti - bunkry - akce - Společný den
pevnostních muzeí jižní Moravy - konání
197)

MOŠTĚK, Martin

Vranov: nadšenci koupili bunkry : muzeum předválečného opevnění u vranovského zámku získá jistotu /
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 216 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - vojenství - vojenské dějiny - Pevnostní muzeum (Vranov nad Dyjí. Česko) vojenské stavby - předválečná - opevnění - bunkry - nabídky - odkoupení - Vranov nad Dyjí (Znojmo,
Česko) - Slup(Znojmo, Česko)
198)

LAJTKEP, Marek

Vojenské sruby i dál ukrývají zbraně. Díky milovníkům historie / Marek Lajtkep. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 258 (2013), s. 6-7
Morava jižní (Česko) - Vysočina (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - vojenství - opevnění - vojenské
opevnění - bunkry – sruby
199)

KRUTIŠ, Dalibor

Policie: na munici vůbec nesahejte: smrtící munice, která v sobotu stála život dva lidi / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 293 (2013), s. 1, 2, 4
Znojmo (Česko : oblast) - Žerůtky (Znojmo, Česko) - vojenství – vojenská munice - granáty (munice) druhá světová válka (1939-1945) - manipulace - usmrcení - Policie ČR - vyšetřování

 Sociální péče:
200)

JM

Začala Tříkrálová sbírka: Lidé jsou štědří / jm, be. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 2 (2013), s. 3
dtto:
EIS. Jedenadevadesát pokladniček vydalo 339 344 korun. Znojemsko. 15.1.2013, roč. 23, č. 3, s. 1, 2.
Znojmo (Česko : oblast) - sociální péče - charita - dobročinné akce - Tříkrálová sbírka - 13. ročník
201)

CHAF

Vranovsko bude asi rájem seniorů / chaf. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 13 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - sociální péče - senioři - důchodci - bydlení domovy pro seniory - projekty
202)

KRUTIŠ, Dalibor

Dědové i babičky přijdou do nového : již téměř za měsíc se do zbrusu nového domova důchodců ve Znojmě
nastěhují první lidé / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
121 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - sociální péče - senioři - bydlení - domovy pro seniory - Městský lesík - otevření
203)

DUŠKOVÁ, Markéta

Prostituce jako živnost? Rozporuplné / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 24 (2013), s. 1-3
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Znojmo (Česko : oblast) - sociální péče - sociální služby - sdružení - Magdala - prostituce - poradenství prevence - pomoc
204)

PERGROVÁ, Ilona

Tíseň matek: dluhy a exekuce / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 186 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - sociální péče - azylové domy - matky s dětmi -dluhy - exekuce - Domov pro
matky v tísni - žádosti - nedostačující - kapacita
205)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Euroklíč? Zatím jen tři místa / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 29 (2013), s. 4
Znojmo (Česko : oblast) - sociální péče - sociální služby – sociální zařízení - zpřístupnění - Euroklíč využití - nezájem
206)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Práci pro obec si lidé chválí / Zuzana Klementová, Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 35 (2013),
s. 3, 5
Znojmo (Česko : oblast) - sociální péče - sociální dávky - úřady práce - nezaměstnaní - evidence - veřejné
služby - veřejně prospěšné práce
207)

DUŠKOVÁ, Markéta

Nově platí: pěstounství = práce / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 41 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - sociální péče - pěstounství - pěstounská péče - pěstouni - zákony - novely změny
208)

DUŠKOVÁ, Markéta

Přání? Od tohu tu jsme / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 42 (2013), s. 6
Znojmo (Česko : oblast) - sociální péče - pečovatelská služba – Charitní pečovatelská služba - osobnosti
- vedoucí - Valová, Jaroslava - rozhovory

 Zdravotnictví:
209)

KRUTIŠ, Dalibor

Chřipka zavírá mateřské školy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 25 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - zdravotnictví - respirační onemocnění - chřipka - pacienti - nárůst - školy školky - uzavření
210)

HORÁKOVÁ, Veronika

Nedonošených dětí v kraji mírně přibývá / Veronika Horáková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 11 (2013), s. 3
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - zdravotnictví – porodnost - děti - pokles - 2012
211)

VOJTEK, Milan

Radní kraje jednali o podpoře Znojemska / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č.
126 (2013), s. 8
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Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - veřejný život – místní správa - hospodaření - rozpočty finanční - podpora - kultura - zdravotnictví - Jihomoravský kraj (Česko)
212)

SMOLA, Vojtěch

Začali očkovat proti chřipce / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 231 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - zdravotnictví - nemoci - chřipka - výskyt - očkování - zahájení

 Hospodářství:
213)

HAMBÁLEK, Tomáš

Vranovsko chce "léčit" svoji nezaměstnanost / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 96 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - hospodářství - nezaměstnanost - cestovní ruch
- turistika - zlepšení - spolupráce - Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska

 Služby:
214)

HAMBÁLEK, Tomáš

Plovárny: sezona za dveřmi, přípravy finišují : již za dva týdny plánují otevřít plovárny ve Znojmě a Únanově /
Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 108 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - služby - koupaliště - plovárny - sezona - přípravy
215)

KRUTIŠ, Dalibor

Hasiči nakupovali auta i přilby. Díky dotaci: miliony na nákup techniky i výstroje poslal vloni kraj dobrovolným
hasičům. Ti za ně i s podporou obcí nakupovali především cisterny / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 117 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - služby - hasiči - dobrovolní hasiči – hasičské sbory - požární technika - vybavení
- dotace - Jihomoravský kraj (Česko)
216)

MAREK, Jiří

Horko koupalištím přeje. Návštěvnost roste / Jiří Marek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 171 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - služby - koupaliště - bazény - plovárny - návštěvnost - zvýšení - počasí - teploty
217)

KRUTIŠ, Dalibor

Hasiči tráví dlouhé hodiny u dopravních nehod / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 184 (2013), s. 2. -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - služby - hasiči - Sbor dobrovolných hasičů - požáry - nehody - výjezdy
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218)

JM

Plovárny: Nové pokladny, vířivý bazén i vodní hrad / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 27 (2013), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - služby - koupaliště - plovárny - bazény – sezony - zahájení - novinky
219)

PERGROVÁ, Ilona

Žerůtky rozpustily hasiče / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 194 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko : oblast) - služby - hasiči - dobrovolní hasiči – hasičské sbory - Žerůtky (Znojmo, Česko)
- zrušení
220)

MOŠTĚK, Martin

Plovárny zavírají, měly dobrý rok : desítky tisíc lidí navštívily letos největší koupaliště a plovárny na Znojemsku
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 206 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - služby - koupaliště - plovárny - návštěvnost - sezona - ukončení
221)

JM

Koupaliště jsou v poločase / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 32 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - služby - koupaliště - bazény - plovárny - sezony
222)

KRUTIŠ, Dalibor

Řidič hasičů Penn: Nebezpečí číhá každý den / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24 (2013), č. 243, s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - služby - hasiči - hasičské sbory - Hasičský
záchranný sbor
223)

PERGROVÁ, Ilona

U hřbitovů teď posílí hlídky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 253 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - služby - hřbitovy - Policie ČR - hlídky – Památka zesnulých
224)

KRUTIŠ, Dalibor

Zimní úklid: na zem jdou miliony: města a obce čekají na první sníh / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 273 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - služby - městské komunikace - ulice - chodníky - zimní údržba - příprava náklady
225)

SMOLA, Vojtěch

Vánoce: větrné, jinak klidné / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 299 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - služby - hasiči - policie - výjezdy - zásahy - statistiky
226) JM
Voda podražila o téměř sedm procent / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 4 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství - vodné - stočné - ceny – daň z přidané hodnoty - navýšení
- Vodárenská akciová společnost
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227)

KRUTIŠ, Dalibor

Kanalizace: chystá se další etapa / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 50 (2013), s. 3
dtto:
MIV. Znojemsko chce dotaci na kanalizace. Právo. 25.3.2013, roč. 23, č. 71, s. 11.
Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství - kanalizace - vodovody - výstavba - Kanalizace
severozápadní větev - druhá etapa
228)

BE

Další domovy v okolí Znojma se připojí ke kanalizaci / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 10 (2013), s. 4
Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství - kanalizace - vodovody - výstavba - Kanalizace
severozápadní větev - druhá etapa - Dobrovolný svazek obcí
229)

DUŠKOVÁ, Markéta

Vranovská přehrada oslavila osmdesátku. Ale legendy i nepravdy o ní kolují dál / Markéta Dušková. -- In:
5+2 dny. -- Roč. 2, č. 17 (2013), s. 4-5
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Odklepnuto - rekreační sezona na Vranovsku poosmdesáté. Znojemsko. 16.4.2013,
roč. 23, č. 16, s. 2.
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) – vodní hospodářství - přehradní nádrže - Vranov
(Česko : vodní nádrž) - 80. výročí - Vaněk, Miroslav - rozhovory
230)

JM

Kvůli povodním snižují hladiny přehrad / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 15 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství - vodní nádrže – přehradní nádrže - přehrady - prevence Vranov (Česko : vodní nádrž) - Znojmo, přehradní nádrž (Česko) - sníh - tání - upouštění
231)

SMOLA, Vojtěch

Kvůli "práci" bobrů kolem řek jednalo Povodí i s Rakušany / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 120 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství - vodní toky - řeky – bobr evropský - výskyt - Povodí Moravy
(firma) - Úřad dolnorakouské vlády - spolupráce
232)

JM

Obce v Podyjí se dočkaly kanalizace / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 21 (2013), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - vodní hospodářství – kanalizace - vodovody - výstavba - projekty
- Vodovody a kanalizace Znojemsko
233)

MOŠTĚK, Martin

Stovky milionů půjdou do kanálů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 184 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství - kanalizace - vodovody - vybudování - dokončení - finance
- Evropská unie
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234)

PERGROVÁ, Ilona

Vranov bez sinic: první řízení / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 195 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) – vodní hospodářství - přehradní nádrže - Vranov
(Česko : vodní nádrž) - sinice - čištění - mezinárodní projekty - výběrová řízení - Povodí Moravy
235)

KRUTIŠ, Dalibor

Kanály: čtveřice obcí má stop / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 217 (2013), s. 1
236)

JM

Kanalizace i pro Načeratice a Derflice / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 32 (2013), s. 3
dtto:
XA. Načeratice a Derflice se v dohledné době dočkají nové kanalizace. Znojemské listy. 22.8.2013, roč. 22,
č. 14, s. 2.
Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství - kanalizace - vodovody - výstavba - projekty - Vodovody a
kanalizace Znojemsko - Načeratice (Znojmo, Česko) - Derflice (Znojmo, Česko)
237)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Losovali. Teď se bojí dluhů / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 39 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství - kanalizace - vodovody - výstavba - dotace - zastavení Ministerstvo financí
238)

SMOLA, Vojtěch

Region protnou další kanalizace / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 275 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství - kanalizace - vodovody - čistírna odpadních vod - výstavba
- plánování - 2015 - Vodovody a kanalizace Znojemsko
239)

MOŠTĚK, Martin

Ve dvou městech zdraží voda : miroslavští zastupitelé schválili zdražená vodného i stočného o pět procent /
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 288 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství - vodné - stočné - ceny - navýšení
240)

KANALIZACI

Kanalizaci prověřují ministerstva. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 45 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství - kanalizace - vodovody - výstavba - dotace - zastavení Ministerstvo financí
241)

DUŠKOVÁ, Markéta

Obce si oddechly. Mohou stavět / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 50 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství - kanalizace - vodovody - výstavba - dotace - zpřístupnění Ministerstvo financí
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 Doprava:
242)

KRUTIŠ, Dalibor

Kruhové objezdy jsou ve Znojmě i v Šanově: výrazně bezpečněji se jezdí na tuctu křižovatek na Znojemsku.
Postupně se totiž změnily kruhové objezdy. Řidiči je skoro vždy vítají / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 21 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - pozemní komunikace - okružní křižovatky bezpečnost silničního provozu
243)

KRUTIŠ, Dalibor

Vyměnit řidičák musí tisíce lidí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 32 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - řidičská oprávnění - povinné - výměny
244)

KRUTIŠ, Dalibor

Silnice smrti: řidiči se jí někdy raději vyhýbají / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 33 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice – silnice I/53 - smrtelné - dopravní - nehody
- silnice smrti - opravy - odkládání
245)

EIS

Silnice spolykaly sto tun soli / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 2 (2013), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice – zimní údržba - sůl - dostatek
246)

JM

Znojemsko zasypal sníh a pokryl led / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 4 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice – zimní údržba - posypy - Správa a údržba
silnic
247)

HAMBÁLEK, Tomáš

Silničáři: větší opravy nečekejte : jen běžnou údržbu cest plánují v případě nedostatku peněz znojemští silničáři
/ Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 48 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - pozemní komunikace -silnice - údržba - opravy finance - rozpočet - Ředitelství silnic a dálnic ČR
248)

KRUTIŠ, Dalibor

Železniční přejezdy: nebezpečí hrozí kdykoli / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 57 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - železniční - přejezdy - závory - nehody
249)

KRUTIŠ, Dalibor

Ze Znojma do Prahy se jezdí po silnici E 59: evropská silnice E 59 začíná v Praze, protíná Vídeň i Maribor a
končí v Zábřehu. Putují po ní i řidiči, kteří do Prahy míří ze Znojma / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 63 (2013), s. 2. -- Po silnicích Znojemska.
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silniční - úseky - křižovatky
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250)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojemsko zpoza volantu: mlýn i elektrárna / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 69 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silnice - památky - fotografie
251)

KRUTIŠ, Dalibor

Do Brna? Raději přes Krumlov, říkají řidiči : řada řidičů používá při cestě ze Znojma do Brna raději silnici druhé
třídy přes vesnice a Moravský Krumlov než silnicí smrti číslo I/53 / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 75 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - řidiči – okružní křižovatky - trasy
252)

KRUTIŠ, Dalibor

Pneumatiky sviští po asfaltu i šatovské dlažbě : drtivá většina silnic na Znojemsku má již roky asfaltový povrch.
Řidiči se však mohou potkat i s tradiční dlažbou nebo kočičiími hlavami / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 86 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice - povrchy - materiály - jakost
253)

JM

Na opravy silnic je po zimě méně peněz / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 10 (2013), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - pozemní komunikace - silnice - údržba - opravy finance - rozpočet - Ředitelství silnic a dálnic ČR
254)

MOŠTĚK, Martin

Silničářům chybí peníze na opravy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 92 (2013), s. 1, 2 .
dtto:
SVATOŇOVÁ, Martina. Opravených silnic nepřibyde. 5+2 dny. 4.4.2013, roč. 2, č. 14, s. 3.
dtto:
JM. Peněz na opravy zůstává stejně. Znojemský týden. 29.4.2013, roč. 13, č. 18, s. 5.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice - průtahy - opravy - rekonstrukce - finance
- nedostatek - Správa a údržba silnic
255)

KRUTIŠ, Dalibor

Silnice regionu jsou plné děr. Hevlín opravuje / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 92 (2013), s. 2.. -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice – havarijní stav - opravy - rekonstrukce nedostatečné - finance
256)

MS

Silničáři: Letošní zima se prodražila o miliony / ms. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 14 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice – zimní údržba - příspěvky - snižování Správa a údržba silnic
257)

JM

Znojemsko postihla sněhová kalamita / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 13 (2013), s. 1
dtto:
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JM. Zima se vrátila a prověřila řidiče. Znojemský týden. 2.4.2013, roč. 13, č. 14, s. 2.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - počasí - sníh - kalamity
258)

KRUTIŠ, Dalibor

Autem z Rakouska na Moravu? Přes přechody: čtyři hlavní hraniční přehody využívají řidiči, přijíždějící autem
z Rakouska na Znojemsko: Hevlín, Hatě, Hnanice a také Vratěnín / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 98 (2013), s. 2. -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - státní hranice - hraniční - přechody - cestování
259)

KRUTIŠ, Dalibor

Nehody: sypal se chléb, cívky, padla i socha / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 103 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice – dopravní nehody - havárie - kuriozity
260)

KRUTIŠ, Dalibor

Parkování ve Znojmě chce trochu trpělivosti: plná parkoviště u nemocnice, pošty, soudu jsou běžným
obrázekm dnešních dnů. Zapatkovat ve Znojmě však zatím ještě docela dobře lze / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 108 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - pozemní komunikace - parkovací plochy - lokality
261)

KRUTIŠ, Dalibor

Na silnicích Znojemska hynou stovky zvířat / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 114 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice - zvířata - srážky - dopravní nehody
262)

KRUTIŠ, Dalibor

Vranovsko: malebné cesty i potíže na sněhu: příroda Vranovska je pro řadu místních i turistů nejhezčí v celém
regionu. S nadsázkou se dá hovořit o jakémsi pohoří v rámci regionu / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 120 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - krajina okolí - údržba
263)

KRUTIŠ, Dalibor

Budoucí řidiče připravuje desítka autoškol / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 126 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - autoškoly – řidičské průkazy - učitelé
264)

ČTK

Nová loď na Vranov nemá povolení / ČTK. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 139 (2013), s. 12
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - doprava – lodní doprava - lodě - výletní lodě spuštění - povolení - Balík, Martin
265)

SMOLA, Vojtěch

Kochání přírodou? Tady je možností řada : Vranovsko, Podyjí či Jevišovicko / Vojtěch Smola. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 144 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice – rekreační oblasti - krajina
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266)

KRUTIŠ, Dalibor

Policie zbystřuje. Kvůli turistům / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 151 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silniční provoz - zvýšení - policie - řidiči - kontroly
- bezpečnostní - akce
267)

KACETL, Jiří

Parním vlakem k sousedům i přes nepřízeň počasí / Jiří Kacetl. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -Roč. 23, č. 25 (2013), s. 12
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - železniční doprava - železnice – vlaky - parní lokomotivy - výlety
268)

DUŠKOVÁ, Markéta

Řidiči, stop! Tady se nejvíc bourá / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 28 (2013), s. 1-3
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Šéf dopravního inspektorátu Znojmo: Úpravy I/53 na Brno? Na to nejsou peníze. Ale

ani vůle. 5+2 dny. 11.7.2013, roč. 2, č. 28, s. 2-3.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silnice - silnice I/53 - silnice smrti - opravy - odkládání - Ředitelství
silnic a dálnic ČR - nehody
269)

KRUTIŠ, Dalibor

Remeš: Nejhezčí čekárnu máme my / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 208 (2013), s. 2. -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - autobusová doprava - autobusové - zastávky čekárny - architektura
270)

KRUTIŠ, Dalibor

Zpomalovací retardéry krotí divoké řidiče: žluté kulaté "knoflíky" či příčné prahy mají v ulicích měst a obcí
donutit řidiče k výraznému zpomalení. Mohou ale ohrožovat i chodce / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 214 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - zpomalovací - retardéry - využití
271)

KRUTIŠ, Dalibor

Silnice smrti: křížky, kříže i mramor / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 220 (2013), s. 2. -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice – silnice I/53 - silnice smrti - nehody tragédie - vzpomínky
272)

KRUTIŠ, Dalibor

U silnic se válí dětské pleny, plasty i pohovka / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 226 (2013), s. 4 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice - příkopy - odpad - odklízení - údržba životní prostředí
273)

KRUTIŠ, Dalibor

Záchranáři cvičili u velké dopravní nehody / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 229 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Žerůtky (Znojmo, Česko) - doprava – silniční doprava - silnice - silnice I/38 dopravní nehody - cvičení - zásahy - záchranáři - reportáže
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274)

KRUTIŠ, Dalibor

Opraví trasu Přímětice-Suchohrdly: už za měsíc by silničáři měki začít s opravami poškozené silnice od
kasárenské křižovatky přes Přímětice a Kuchařovice do Suchohrdel / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 234 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice - Přímětice-Suchohrdly - opravy
275)

KRUTIŠ, Dalibor

Na silnici lze potkat koně i Ferrari : řidiči bydlící na Znojemsku, jezdí škodovkami i cizími auty. Mezi tisíci auty
jezdí i rudé Ferrari či šedý Trabant / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 237 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice – dopravní prostředky - motorová vozidla automobily - výskyt
276)

KRUTIŠ, Dalibor

Řidič hasičů Penn: Nebezpečí číhá každý den / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24 (2013), č. 243, s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - služby - hasiči - hasičské sbory - Hasičský
záchranný sbor
277)

KRUTIŠ, Dalibor

Pneuservisy: přezouváme s čekáním / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 253 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - automobily -pneumatiky - výměna - pneuservisy
278)

KRUTIŠ, Dalibor

Cyklisté: na silnici ujíždíme do Rakouska / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 254 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - Rakousko - doprava - silniční doprava - silnice - cyklistika - cyklisté
279)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 39 (2013), s.
11
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - doprava - lodní
doprava - lodě - historie - současnost - fotografie
280)

CHAF

Na modernizaci železnice půjde do dvou let půl miliardy / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 41 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - železniční doprava - železnice – tratě - Znojmo-Břeclav - modernizace
- revitalizace - investice – Správí železniční dopravní cesty (firma)
281)

KRUTIŠ, Dalibor

Auto v zimě: škrabka, lopatka, písek i deka / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 266 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - zima - zimní provoz automobilů - auta - výbava
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282)

KRUTIŠ, Dalibor

Některé silnice v zimě zůstávají pod sněhem: především krátké spojnicesilnic ke státní hranici či mezi menšími
vesnicemi silničáři v zimě neudržují. Některé jen prohrabou pluhem / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 272 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice - zima - zimní údržba vozovek
283)

DAK

Změny v dopravě: nové spoje i klimatizované autobusy / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 276 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - autobusová doprava - novinky - prezentace - Kordis JMK Jihomoravský kraj (Česko)
284)

KRUTIŠ, Dalibor

Řidiči si vydechnou: končí řada uzavírek silnic / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 278 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silniční doprava - silnice - uzavírky - ukončení
285)

DUŠKOVÁ, Markéta

Opravená trať nezrychlí / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 41 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - železniční doprava - železnice - tratě - Znojmo-Břeclav - modernizace
- revitalizace - investice – Správa železniční dopravní cesty (firma)
286)

PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana

Znojemsko získá skoro půl miliardy / Zuzana Pastrňáková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
23, č. 42 (2013), s. 1, 9
dtto:
ZP, LP. Půl miliardy půjde na modernizaci železniční tratě do Hrušovan nad Jevišovkou. Znojemské listy.
24.10.2013, roč. 22, č. 18, s. 3.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - železniční doprava - železnice – tratě - Znojmo-Břeclav - modernizace
- revitalizace - investice – Správa železniční dopravní cesty (firma)
287)

ŠIROKÝ, Jiří

Nehody na železnici / Jiří Široký. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 19 (2013), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - železniční doprava - železnice – tratě - nehody - události - historie
288)

KRUTIŠ, Dalibor

Dohnal: Sáně tažené koňmi, to je romantika: nejen děti si přejí, aby na Vánoce napadl sníh. Na zasněžené
pláně i lesní cesty se těší i lidé, kteří mají koně a jezdí s nimi po Znojemsku / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 296 (2013), s. 2. -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko : oblast) - doprava - silnice - koně - koňský - povoz - zima - vyjížďky
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 Spoje:
289)

PERGROVÁ, Ilona

Lechovice: s balíkem lidé chodí do obchodu: Česká pošta se zbavuje ztrátových poboček. Poštovní služby
poskytují nejčastěji prodejny Jednoty nebo omezeně i obecní úřady / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 12 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - spoje - pošty - Česká pošta (firma) - pobočky - rušení - náhradní - řešení
290)

PERGROVÁ, Ilona

Poštovní autobusy povezou balíky i cestující / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 18 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - spoje - pošty - Česká pošta, s. p. - projekty -změny - Post busy - zavedení
291)

JM

Poštovní autobus zajede do sedmi obcí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 7 (2013), s. 3
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Poštovní busy povezou cestující i dopisy. 5+2 dny. 14.3.2013, roč. 2, č. 11, s. 1, 2.
Znojmo (Česko : oblast) - spoje - pošty - Česká pošta, s. p. - projekty -změny - Post busy - zavedení
292)

MATULOVÁ, Petra

Na Vranovsko cyklobusem / Petra Matulová. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 29 (2013),
s. 8
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - cestovní ruch - turistika - cykloturistika cyklobusy - sezonní - spoje
293)

KRUTIŠ, Dalibor

Poštovní autobusy zatím jezdí bez lidí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 225 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - spoje - pošty - Česká pošta, s. p. - projekty - změny - Post busy – zavedení

 Bydlení:
294)

PERGROVÁ, Ilona

Znojmo chce zamezit stěhování dlužníků: znojemští radní přijali nedávno dodatek k zásadám pro nájem
městských bytů / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 8
(2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - bydlení - byty - městské byty - pronájem - nová - pravidla - Zásady pro nájem
městských bytů - Rada města Znojma - dodatky
295)

CHAF

Vranovsko bude asi rájem seniorů / chaf. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 13 (2013), s. 1
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Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - sociální péče - senioři - důchodci - bydlení domovy pro seniory - projekty
296)

KRUTIŠ, Dalibor

Dědové i babičky přijdou do nového: již téměř za měsíc se do zbrusu nového domova důchodců ve Znojmě
nastěhují první lidé / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
121 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - sociální péče - senioři - bydlení - domovy pro seniory - Městský lesík - otevření

 Stavebnictví:
297)

FRIDRICH, Petr

Vinaři: Třicítku za povolení nedáme! / Petr Fridrich. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 3 (2013), s. 8
Znojmo (Česko : oblast) - stavebnictví - stavební zákon - novely – vinné sklepy - výstavba - stavební
povolení - poplatky - zvýšení
298)

HAMBÁLEK, Tomáš

Stavební firmy: je to horší než vloni / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 49 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - stavebnictví - stavební - firmy - zakázky - pokles - útlum - zaměstnanci propouštění
299)

MOŠTĚK, Martin

Krumlov a Višňové chystají nové parcely/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 258 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - stavebnictví - stavební místa - parcely - budování
300)

KRUTIŠ, Dalibor

2014: Znojmo opraví chodníky, kino i klášter / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 300 (2013), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - stavebnictví - chodníky - kino - Loucký klášter - opravy - rekonstrukce plánování – 2014
301)

JM

Upraví tři návsi / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč.
13, č. 44 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - stavebnictví - obce - náves - centra - rekonstrukce - plánování - Bohutice
(Znojmo, Česko) - Blížkovice (Znojmo,Česko) - Tasovice (Znojmo, Česko)
302)

DUŠKOVÁ, Markéta

Peníze přitečou na Znojemsko / Markéta Dušková, Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 44
(2013), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - stavebnictví - projekty - finance - Evropské fondy – dotace - rozvoj
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 Průmysl:
303)

EK

O titul Vinařství roku 2012 bojuje Sonberk, Volařík i Znovín Znojmo / ek. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 27 (2013), s. 3, Jižní Morava
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - Svaz vinařů ČR soutěžě - Vinařství roku 2012 – fina
304)

HAMBÁLEK, Tomáš

Vinaři už cílí na Valtice / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 60 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - průmysl - vinařství - víno - soutěže – Valtické vinné trhy - 46. ročník - programy
305)

ZUR

Litr vína zdraží až o deset korun / zur. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
101 (2013), s. 1
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - víno - zdražení ceny - navýšení
306)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Mění jodidové tablety / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 23 (2013), s. 4
Znojmo (Česko : oblast) - Moravský Krumlov-oblast (Česko) - průmysl - energie - jaderné elektrárny Dukovany (Česko) - životní prostředí - radioaktivita - jodid draselný - tablety - výměna
307)

MAREK, Jiří

Brigády lidi táhnou. Přednost mají ti zaběhlí / Jiří Marek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 172 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - průmysl - firmy - podniky - studenti - brigády
308)

HORÁKOVÁ, Veronika

České a moravské okurky? Brzy asi už jen ze zahrádky / Veronika Horáková, Zuzana Klementová. -- In: 5+2
dny. -- Roč. 2, č. 26 (2013), s. 1, 6
Znojmo (Česko : oblast) - průmysl - konzervárenství - okurky - nakládačky - dovoz - Indie
309)

PERGROVÁ, Ilona

Láska k řemeslu je na každém hrnečku vidět: Pavlovi Macků učarovala před lety jemná kamenina. Namísto
elektrikářské brašny se jeho pomocníkem starý hrnčířský kruh / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 215 (2013), s. 2 . -- Řemesla na Znojemsku.
Znojmo (Česko : oblast) - průmysl - keramický průmysl - umělecká keramika - jemná - kamenina - výrobky
- Macků, Pavel
310)

JM

Nesouhlasí s větrníky v Podyjí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 43 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) - průmysl - energetika - větrné
parky - větrné elektrárny - výstavba - nesouhlas - Ministerstvo životního prostředí - Správa Národního
parku Podyjí
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311)

EISENBRUK, Jiří

Lechovický sekt potopen na 15 let / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č.
43 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - průmysl - vinařství - sekty - potopení - Vinné
sklepy Lechovice
312)

PERGROVÁ, Ilona

Větrníky: odpor sílí přes hranici / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 295 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - Národní park Podyjí (Česko) - průmysl - energetika - větrné
parky - větrné elektrárny - výstavba - nesouhlas - Ministerstvo životního prostředí - Správa Národního
parku Podyjí

 Zemědělství:
313)

MS

Vinaři se těší: ledové víno bude lahoda / ms. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 2 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - vinařství - ledové víno - úroda - sklizeň
314)

ČTK

Zemědělcům ze Znojma zápůjčka nepomůže / čtk, sp. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 27
(2013), s. 17
Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - finanční podpora - dotace - zápůjčky - Česko. Správa státních
hmotných rezerv
315)

HORÁKOVÁ, Miroslava

Zemědělci ze Znojemska: letošní zima našim polím tentokrát přála / Miroslava Horáková. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 71 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - zemědělská - výroba - pole – počasí - pozitivní - vlivy
316)

HAMBÁLEK, Tomáš

Vinaři: zima letos vinohradům přála / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 77 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství – réva vinná - přiznivé - počasí - úroda
- vinaři - spokojenost
317)

KOZLANSKÁ, Petra

Dlouhá zima? Zemědělci ji vítají / Petra Kozlanská. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 81 (2013), s. 1
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Zima zatím přeje vínu i zelenině. 5+2 dny. 11.4.2013, roč. 2, č. 15, s. 2.
Morava jižní (Česko) - Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - zemědělská - výroba - pole - počasí pozitivní - vlivy
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318)

SMOLA, Vojtěch

Vybrali 34 nových vín VOC Znojmo / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 94 (2013), s. 3
dtto:

Nová VOC vína jdou do světa, komise zatřídila ročník 2012. Znojemské listy. 2.5.2013, roč. 22, č. 8, s. 6.
Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - vína - kvalita - prestižní - označení VOC - Vína Originální Certifikace
319)

DUŠKOVÁ, Markéta

Farmářské trhy: žádný velký boom / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 19 (2013), s. 1, 2
dtto:
MD. Trhy ve Znojmě? Nechceme. 5+2 dny. 9.5.2013, roč. 2, č. 19, s. 2.
Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - trhy - farmářské trhy - farmáři - pěstitelé - chovatelé - produkty
- prodej
320)

BE

Nové brambory budou až v červnu / be, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 17 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - brambory - pěstování - sázení - zpoždění
321)

EISENBRUK, Jiří

Noví sourozenci VOC / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 18 (2013),
s. 5
dtto:
EIS. Zítra se poprvé představí vína VOC 2012. Znojemsko. 7.5.2013, roč. 23, č. 19, s. 12.
Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - vína - kvalita - prestižní - označení VOC - Vína Originální Certifikace
322)

PERGROVÁ, Ilona

První meruňkovice opouští pálenice v regionu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 183 (2013), s. 3
dtto:
BE. Pálenice na Znojemsku už mají zase napilno. Znojemský týden. 22.7.2013, roč. 13, č. 30, s. 3.
Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - ovocnářství - ovoce - pálení - pálenice – destiláty
323)

SMOLA, Vojtěch

Vinaři zatřídili další vína do VOC / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 195 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - vína - kvalita - prestižní - označení VOC - Vína Originální Certifikace
324)

PERGROVÁ, Ilona

Burčák lemuje silnice. Sezona začala / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 196 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství – burčák - sezony - prodej - zahájení
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325)

MOŠTĚK, Martin

Vinaři: burčák bude ze tří odrůd / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 208 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - vinařství - vinaři - víno – burčák - odrůdy - Müller Thurgau - Irsai
Oliver - Muškát moravský - výroba
326)

BE

Medu bude méně a ještě je cementový / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 31 (2013), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - chovatelství - včelařství - produkty - med - prodej - kvalita
327)

BE

Obilí mizí z polí, úroda je průměrná / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 32 (2013), s. 5
nojmo (Česko : oblast) - zemědělství - obiloviny - úroda - sklizeň - výnosy - statistiky
328)

DUŠKOVÁ, Markéta

Sucho. Ale katastrofa jako loni nehrozí / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 32 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - rostlinná - výroba - úroda - sklizeň
329)

PERGROVÁ, Ilona

Jablek je dost, brambory zdraží / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 240 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - pěstitelství - ovocnářství - úrodA - sklizeň - brambory nedostatek
330)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Odstřely? Raději jen plašit / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 37 (2013), s. 4
Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství – úroda - špačci - odstřel
331)

JM

Bio zemědělství není byznys, ale obživa / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 37 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - zemědělství - biozemědělství - zemědělci - farmáři - plodiny - pěstování

 Kultura – slavnosti:
332)

MOŠTĚK, Martin

Vinaři začnou otevírat sklepy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemskýdeník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 35 (2013), s. 1
dtto:
KRUTIŠ, Dalibor. Dobšické putování přilákalo stovky turistů. Rovnost-Znojemský deník. 18.2.2013, roč. 24.
č. 41, s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - kultura - slavnosti - víno - ochutnávky - Putování po dobšických sklípcích - 8.
ročník
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333)

PERGROVÁ, Ilona

Zelený čtvrtek: vesničtí hrkači a zelené pivo: většina měst a obcí dodržuje tradiční zvyky. Vžily se novodobé,
ke kterým patří třeba pití třináctistupňového zeleného piva / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 74 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - kultura - slavnosti - tradice - svátky - Velikonoce 2013 - programy
334)

MOŠTĚK, Martin

Víkend: Partnerská města, design, park a víno: Znojmo hostí páté setkání partnerských měst a premiérový
Garage Design / Martin Moštěk. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 109 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - kultura - slavnosti - akce - Májové slavnosti - partnerská města - Garage Design
- programy
335)

JIM

Cornštejn bude hostit rytíře / jim. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 153
(2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - kultura - slavnosti - rytířské turnaje historický - šern - Innominatus – Cornštejn (hrad)
336)

MM

Sekt z přehrady: půl milionu pro Paraple / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 193 (2013), s. 2
dtto:
STANO. Sumec Lech sekt opět neuhlídal. Znojemský týden. 19.8.2013, roč. 13, č. 34, s. 1, 9. –
dtto:
JAN. Lechovický sekt šumí pro Paraple. Znojemsko. 20.8.2013, roč. 23, č. 34, s. 1, 2.
Znojmo (Česko : oblast) - Vranov nad Dyjí-oblast (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - kultura slavnosti - sekty - Galavečer sektu 2013 - výlov - dražba - Centrum Paraple - Vinné sklepy Lechovice
337)

PERGROVÁ, Ilona

Ve Vrbovci oslaví své první posvícení / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 193 (2013), s. 2
Znojmo (Česko : oblast) - kultura - slavnosti - posvícení - hody – přípravy - programy
338)

PERGROVÁ, Ilona

Silvestr připomene první republiku i Beatles / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 301 (2013), s. 5
Znojmo (Česko : oblast) - kultura - slavnosti - Silvestr 2013 - programy - přípravy - pozvánky

 Kultura – kulturní zařízení:
339)

BE

Březen opět láká do knihoven / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pr znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 10 (2013), s. 6
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Znojmo (Česko : oblast) - kultura - kulturní zařízení - knihovny – městské knihovny - Obecní knihovny akce - Březen-měsíc čtenářů – 2013
340)

BE

Čtenáři si užívali březen all inclusive / be, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 13 (2013), s. 4
Znojmo (Česko : oblast) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - akce - Březen-měsíc čtenářů - 4. ročník
- programy - hodnocení
341)

MAČUDA, Jiří

Tvořihráz: muzeum ukazuje život na venkov : lidový oděv mužů i žen byl velmi prostý, v létě chodili lidé bosí.
Obživu jim zajišťovalo zemědělství, ale také hrnčířství nebo košíkářství / Jiří Mačuda. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 145 (2013), s. 2 -- Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko : oblast) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) Muzem Tvořihráz - expozice - výstavy – venkov

 Kultura - hudba:
342)

PERGROVÁ, Ilona

Lidé chtějí zahrát to, co dobře znají / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 13 (2013), s. 2 . -- Znáte je z pódií.
Znojmo (Česko : oblast) - kultura - hudba - rocková hudba - hudební - kapely - Kraken
343)

PERGROVÁ, Ilona

Znojmo má nový hudební retro klub: česká taneční muzika čeká na příznivce retrománie v novém klubu /
Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 15 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - kultura - hudba - nové - hudební - kluby - provozovatelé - Tovární ul.
344)

HAMBÁLEK, Tomáš

Vrabčák zná letošní hvězdy. Wake Up končí / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 89 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - kultura - hudba - hudební festivaly - Vrabčák - Wake Up - konání - programy

 Kultura – film:
345)

PERGROVÁ, Ilona

Letní kina čeká další sezona. Bude poslední?: letos končí pětatřicetimilimetrové kopie filmů / Ilona Pergrová.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 129 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - kultura - film - kinematografie - letní kino - nová - sezona - návštěvnost
346)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Na letní romantiku chybí peníze / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 25 (2013), s. 1-3
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Znojmo (Česko : oblast) - kultura - film - kinematografie - kina – letní kino - sezony - zahájení - finance
– nedostatek

 Zájmová činnost:
347)

PERGROVÁ, Ilona

Jarní prázdniny: lze využít příměstské tábory: příměstské tábory nabízí rodičům domy dětí v regionu / Ilona
Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 24 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - zájmová činnost - děti - jarní - prázdniny - příměstské tábory - programy
348)

PERGROVÁ, Ilona

Letní tábory nabízí několik posledních míst: plachtařský nebo sportovní tábor jsou ještě varianty pro rodiče,
kteří nemají jasno, kde prožijí část prázdnin jejich děti / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 113 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - zájmová činnost - letní tábory - děti – přehledy - volná místa - nabídky programy
349)

HORÁKOVÁ, Veronika

Ruší herny. Ne na Znojemsku / Veronika Horáková, Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 20
(2013), s. 1, 2
dtto:
MD. Hazarde, díky za luxus. 5+2 dny. 16.5.2013, roč. 2, č. 20, s. 2.
Znojmo (Česko : oblast) - zájmová činnost - herny - výherní automaty - hazard - provozovny - regulace omezení - diskuze
350)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo a Hrušovany chystají omezení heren / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 154 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - zájmová činnost - herny - výherní automaty - hazard - provozovny - regulace omezení - přípravy
351)

PERGROVÁ, Ilona

Prázdniny: stolní hry, sport i příroda: úterní a středeční volno mohou prožít děti v příměstských táborech ve
Znojmě, Miroslavi i Moravském Krumlově / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 249 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - zájmová činnost - děti - podzimní - prázdniny - domy dětí a mládeže - nabídky
- programy
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 Sport:
352)

BASTL, Ladislav

Významné sportovní akce roku 2012 na Znojemsku / Ladislav Bastl. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.
-- Roč. 23, č. 1 (2013), s. 12
Znojmo (Česko : oblast) - sport - sportovní - akce - výsledky - 2012
353)

HOLIŠOVÁ, Romana

Vinařská 50 odstartuje již tento týden: vinice mezi Šatovem a rakouským Retzem už popatnácté ožijí
cyklistickým kláním Vinařská 50 Author Znovín Cup / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933.-- Roč. 24, č. 145 (2013), s. 17
Znojmo (Česko : oblast) - sport - cyklistika - horská kola - závody - závodníci - Vinařská 50 Author Znovín
Cup 2013 - 15. ročník - příprava
354)

IPE

Děti se ve Vodárně dozví, jak poskytnout první pomoc / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 218 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - sport - sportovní areály - vodárny - akce - Bezpečně a ekologicky v DSO
Znojemska - ekologie - třídění odpadu - enviromentální výchova a vzdělávání - základní školy - Centrum
Vodárna U
Obří hlavy
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ZNOJMO

355)

SMOLA, Vojtěch

Dub krášlí okolí azylového domu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 10 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - příroda - stromy - ankety - Strom roku Znojemska - hlasování
356)

KRUTIŠ, Dalibor

Park: stovky lidí jsou proti kácení / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 34 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - parky - městské parky - revitalizace - stromy - kácení - petice
357)

EISENBRUK, Jiří

Drastické kácení vyvolává konkrétní a cílený odpor / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.
-- Roč. 23, č. 2 (2013), s. 1, 3
dtto:
JM. Kácení prověřuje znalec. Znojemský týden. 18.2.2013, roč. 13, č. 8, s. 1.
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - parky - městské parky - stromy - kácení - revitalizace
358)

PERGROVÁ, Ilona

Vykácení parku odmítlo tisíc lidí : střední park je vykácený a čeká na obnovu / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 60 (2013), s. 1, 2
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta; SVATOŇOVÁ, Martina. Úpravy parku brzdí nechuť firem i petice. 5+2 dny. 21.3.2013,
roč. 2, č. 12, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - stromy - parky - městské parky - revitalizace firmy - odstoupení
359)

MOŠTĚK, Martin

Radní chystají novou podobu vyhlídky Kára / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 61 (2013), s. 3
dtto:
ZP, LP. Na Káře bude zase útulno, přibude hřiště, zeleň i voda. Znojemské listy. 21.3.2013, roč. 22, č. 5, s.
3. dtto:
SVATOŇOVÁ, Martina. Na Káře vyroste nové hřiště. Napřesrok. 5+2 dny. 28.3.2013, roč.2, č. 13, s. 3.
Znojmo (Česko) - příroda - parky - sady - Karolininy sady (Znojmo, Česko) - vyhlídky - Kára - rekonstrukce
- projekty
360)

PERGROVÁ, Ilona

Nevidomí se vypraví do Podyjí. S průvodcem / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 69 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - nevidomí - zrakově postižení – slabozrací - TyfloCentrum Brno. Středisko
Znojmo - příroda - Podyjí (Česko) – Národní park Podyjí (Česko) - vycházky - průvodci
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361)

HAMBÁLEK, Tomáš

Obnova parku ve Znojmě: konečně mají firmu / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 80 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - stromy - parky - městské parky - revitalizace firmy - Sates Čechy
362)

MOŠTĚK, Martin

Strom roku: alej u Olbramovic / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 85 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - příroda - stromy - ankety - Strom roku Znojemska - výsledky - vítězové - vyhlášení 3. ročník
363)

MOT

Den Země oslaví výsadbou stromů / mot. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 87 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - příroda - stromy - výsadba - Den Země - Coufalova ul.
364)

HAMBÁLEK, Tomáš

Lazárek: radnice k petici mlč : odpůrci kácení stromů v městském parku a radnice Znojma se opět přou /
Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 88 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - stromy – kácení - revitalizace - občanská
sdružení - Za Znojmo přívětivější - Lazárek, Petr - kritika
365)

JM

Park obnoví brněnská firma / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 10 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - stromy - parky - městské parky - revitalizace firmy - odstoupení
366)

BE

Kára by měla být místem odpočinku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 11 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - příroda - parky - sady - Karolininy sady (Znojmo, Česko) - vyhlídky - Kára - rekonstrukce
- projekty
367)

MP

Dvě stavební firmy odmítly zakázku na revitalizaci městského parku. Na řadu přichází třetí / mp. -- In:
Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 6 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - stromy - parky - městské parky - revitalizace firmy - odstoupení
368)

MOŠTĚK, Martin

Diskuse o parku: jiskřily emoce, zněla kritika / Martin Moštěk. – In. Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 96 (2013), s. 3
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Obhájit úpravy parku. Nemožný úkol? 5+2 dny. 2.5.2013, roč. 2, č. 18, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - parky - městské parky - revitalizace - stromy - kácení projekty - veřejné prezentace - debaty - diskuze - Kino Svět
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369)

KALNÝ, Jan

Memorandum k revitalizaci městských parků ve Znojmě / Jan Kalný. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.
-- Roč. 23, č. 12 (2013), s. 12
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - parky - městské parky - revitalizace - stromy - kácení projekty - memorandum
370)

MOT

Do parku se už za týden vrátí stromy / mot. -- In: Rovnost-Znojemský deník.-- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 104 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - parky - Městský park – Adopce stromů - stromy - výsadba
371)

PERGROVÁ, Ilona

Dřevěný: Obloha je pokaždé jiná / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 105 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - příroda - astronomie - Znojemská astronomická společnost - osobnosti - předsedové astronomové - Dřevěný, Radek
372)

MOŠTĚK, Martin

Střední znojemský park má dvě nové aleje: čtyřiadvacet javorů v obnovené lavní aleji a sedmnáct
tulipánovníků v nové vedlejší zasadili dělníci a patroni jednotlivých stromů / Martin Moštěk. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 110 (2013), s. 3
dtto:
BE. Park už je plný stromů. Znojemský týden. 13.5.2013, roč. 13, č. 20, s. 1.
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - stromy - parky - městské parky - revitalizace výsadba - patroni
373)

PETERKOVÁ, Ľuba

Není mnoho druhů stromů, které by dokázaly vyhovět všem požadavkům / Ľuba Peterková. -- In: Znojemské
listy. -- Roč. 22, č. 7 (2013), s. 8
dtto:
MITYSKOVÁ, Jitka. Wagnerová: Do obnoveného parku se vrátí pestrost. Znojemský týden. 20.5.2013, roč.
13, č. 21, s. 4.
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - stromy - parky - městské parky - revitalizace výsadba - architekti - Wagnerová, Eva - rozhovory
374)

SVATOŇOVÁ, Martina

Nevidí. Ale nebojí se žít tak, jako ostatní / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 17 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - sociální péče - nevidomí - zrakově postižení – slabozrací - TyfloCentrum Brno. Středisko
Znojmo - příroda - Podyjí (Česko) – Národní park Podyjí (Česko) - vycházky - průvodci
375)

PERGROVÁ, Ilona

Opět odvolali šéfa Městských lesů / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 112 (2013), s. 1, 3
dtto:
PERGROVÁ, Ilona. Vysvětlení, proč ho odvolali, nedostal. Rovnost-Znojemský deník. 15.5.2013, roč. 23, č.
112, s. 3. - dtto: DUŠKOVÁ, Markéta. Městské lesy opět bez šéfa. 5+2 dny. 23.5.2013, roč. 2, č. 21, s.
1, 2-3.
Znojmo (Česko) - příroda - lesy - Městské lesy Znojmo - osobnosti - ředitelé - Juřina, Oldřich - odvolání
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376)

DŘEVĚNÝ, Radek

Přiblíží dopady světelného znečištění Znojma / Radek Dřevěný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 115 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - příroda - astronomie - Znojemská astronomická společnost - oblohy - pozorování veřejnost
377)

JM

Park obnoví firma z Telče / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 14 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - stromy - parky - městské parky - revitalizace firmy - Sates Čechy
378)

KŘIVÁNKOVÁ, Eva

Podyjí má kvalitní tmu, jinde je to ovšem bída: podle posledních měření patří Podyjí k oblastem s nejkvalitnější
tmou / Eva Křivánková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 119 (2013), s. 2, Jižní
Morava
Znojmo (Česko) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - tma - tmavá obloha - měření - výzkumy - hvězdáři
379)

CHAF

Debata o parku měla pět let zpoždění / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 18 (2013), s. 3
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Bouřlivá revitalizace znojemského parku. Znojemsko. 30.4.2013, roč. 23, č. 18, s.
1, 5.

dtto:

BOUDA, Otto, KACETL, Jiří. Zelená okrasa Znojma, či tuctový modernismus? Znojemsko. 7.5.2013,
roč. 23, č. 19, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - parky - městské parky - revitalizace - stromy - kácení projekty - veřejné prezentace - debaty - diskuze - Kino Svět
380)

BE

Hledá se Strom roku 2013, za Znojemsko budou bojovat topoly / be. -- In: Znojemský týden: Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 19 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - příroda - stromy - soutěže - ankety - Strom roku 2013 - kandidáti - nominace - Nadace
Partnerství
381)

SMOLA, Vojtěch

Už vybrali šéfa lesů. Bez výběru: po odvolaném Oldřichu Juřinovi stanul v čele Městských lesů Znojma Zdeněk
Trojan / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 125 (2013),
s. 1
Znojmo (Česko) - příroda - lesy - Městské lesy Znojmo - osobnosti – vedoucí pracovníci - Trojan, Zdeněk
- jmenování
382)

PERGROVÁ, Ilona

Výkopy v parku: bez archeologa / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 126 (2013), s. 1, 2
dtto:
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HORÁKOVÁ, Veronika. Archeologové si stěžují na radnici. 5+2 dny. 27.6.2013, roč. 2, č. 26, s. 2.
Znojmo (Česko) - příroda - parky - městské parky - revitalizace - stavebnictví - výkopy - archeologové dozor - šetření - Krajský úřad Jihomoravského kraje
383)

VSM

Park v čtvrti zvané Kolonka chce Znojmo modernizovat / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 127 (2013), s. 3
dtto:
PAS. Nová podoba Kolonky. Znojemsko. 4.6.2013, roč. 23, č. 23, s. 12.
Znojmo (Česko) - příroda - parky - veřejná zeleň - městské parky – Kolonka - revitalizace - modernizace
- plánování - projekty
384)

NĚMEC, Radomír

Houby na Znojemsku rostou. Pomohly deště / Radomír Němec. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 131 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - příroda - houby - houbařství - houbařská - sezona - zahájení
385)

PERGROVÁ, Ilona

Výkopy v parku: spor pokračuje / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemsk deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 24, č. 135 (2013), s. 1
dtto:
PERGNEROVÁ, Ilona. Výkopy pohřbily původní zdivo. Rovnost-Znojemský deník. 18.6.2013, roč. 24, č. 141,
s. 1
Znojmo (Česko) - příroda - parky - městské parky - revitalizace - stavebnictví - výkopy - archeologové dozor - šetření - Krajský úřad Jihomoravského kraje
386)

DUŠKOVÁ, Markéta

Spory o lesy trvají / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 23 (2013), s. 1-3
Znojmo (Česko) - příroda - lesy - Městské lesy Znojmo - osobnosti - ředitelé - Juřina, Oldřich - odvolání
- spory
387)

DŘEVĚNÝ, Radek

Příští neděle nabídne nezvykle velký úplněk / Radek Dřevěný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 139 (2013), s. 2 - Na obloze Znojemska.
Znojmo (Česko) - příroda - astronomie - Měsíc - sledování – Znojemská astronomická společnost
388)

BE

Odvolání ředitele městských lesů bylo podle vedení města nutností / be. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 23 (2013), s. 3
dtto:
LP; ZP. Odvolaný ředitel lesů projel čtvrt milionu korun. Znojemské listy. 13.6.2013, roč. 22, č. 11, s. 4.
Znojmo (Česko) - příroda - lesy - Městské lesy Znojmo - osobnosti - ředitelé - Juřina, Oldřich - odvolání
389)

PERGROVÁ, Ilona

Nové stromy v parku uschly : více než polovina nově zasázených stromů ve středním parku nepřežila ani
měsíc / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 144 (2013),
s. 1, 2
dtto:
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LAZÁREK, Petr. Je Střední park staveniště, nebo alej? Rovnost-Znojemský deník. 21.6.2013. roč. 24, č.
144, s. 12
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - parky - uschlé - stromy - revitalitace
390)

PERGROVÁ, Ilona

Park: přes polovinu nových stromů vyměnili: uschlé stromy ve střední části znojemského parku nechala
radnice vyměnit. Alej nyní zdobí třicet nových javorů klenů a tulipánovníků / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 157 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - parky - uschlé - stromy - výměna - náklady
391)

JM

Napršelo o polovinu více než obvykle / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 24 (2013), s. 3
dtto:
EIS. Květen: více srážek a méně slunce. Znojemsko. 11.6.2013, roč. 23, č. 24, s. 2.
Znojmo (Česko) - příroda - meteorologie - teploty - srážky - statistiky - květen 2013
392)

V

V zeleném. Střední park má novou trávu. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 187 (2013), s. 3
dtto:
JM. Park: Ještě světla, trvalky a keře. Znojemský týden. 26.8.2013, roč. 13, č. 35, s. 3.
dtto:
MD. Park slavnostně otevře. Bez trávníku. 5+2 dny. 29.8.2013, roč. 2, č. 35, s. 8.
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - parky – Střední park - revitalizace - ukončení
393)

SMOLA, Vojtěch

Revitalizace parku: pokračování v dolní části / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 190 (2013), s. 3
dtto:
CHAF. Opravy parku budou pokračovat. Znojemský týden. 19.8.2013, roč. 13, č. 34, s. 3.
dtto:
MD. Úpravy parku? Příští rok v dolní části. 5+2 dny. 22.8.2013, roč. 2, č. 34, s. 2.
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - parky - revitalizace - pokračování - Dolní park
394)

MOŠTĚK, Martin

Střední park je po měsících oprav otevřený / Martin Moštěk. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 195 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - parky – Městský park - Střední park revitalizace - zpřístupnění
395)

VSM

Podyjí: nahlédněte pod pokličku podyjské přírody / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 195 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - fotografie - výstavy - Galerie
rozmanitosti Podyjí - Stará vodárna
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396)

PERGROVÁ, Ilona

Lidé volají po diskuzi k parku / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 219 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - parky - městské parky – Dolní park - revitalizace - stromy kácení - projekty - veřejné prezentace - debaty - diskuze - Kino Svět
397)

PERGROVÁ, Ilona

Odborníci řešili, které stromy půjdou k zemi: ujasnit si, které stromy ustoupí blížící se modernizaci Dolního
parku, vyrazili včera přímo na místo úředníci, památkáři a architekti / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 236 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - městská zeleň - parky - revitalizace - projekty - příprava Dolní park
398)

JM

Zpevňují skály, hrozí zřícením / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 35 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - příroda - sady - vinice - Karolininy sady - skály - zřícení - zpevňování
399)

SMOLA, Vojtěch

Oblíbený domov mloka skvrnitého? Gránice: dnešní seriál Přírodou Znojemska se věnujeme obojživelníku,
který si oblíbil Podyjí a zejména Gránické údolí. Nyní si hledá své zimoviště / Vojtěch Smola. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24 (2013), č. 241, s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
Znojmo (Česko) - příroda - obratlovci - obojživelníci - mlok skvrnitý - výskyt - Gránické údolí (Znojmo,
Česko)
400)

CHAF

Historický okamžik: Park se znovu otevřel lidem / chaf. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 37 (2013), s. 1, 2
dtto:
JAN. Park zve první návštěvníky. Znojemsko. 10.9.2013, roč. 23, č. 37, s. 2.
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - parky – Střední park - revitalizace - ukončení zpřístupnění
401)

MOŠTĚK, Martin

Diskuzi o parku teď svolají radní / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 254 (2013), s. 1, 3
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Parky: starosta volí ostrý tón. Rovnost-Znojemský deník. 4.11.2013, roč. 24, č. 256, s. 1,
3.
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - městská zeleň - parky – Dolní park - revitalizace - přípravy diskuze - spolky - Rada města Znojma
402)

DŘEVĚNÝ, Radek

Doufají, že uvidí nad Znojmem polární záři / Radek Dřevěný. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 255 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - příroda - astronomie - obloha - hvězdy - Slunce – polární záře - pozorování - Znojemská
astronomická společnost
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403)

VOJTEK, Milan

Znojmo obešlo archeology a dostalo pokutu / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č.
256 (2013), s. 15
Znojmo (Česko) - příroda - parky - městské parky - revitalizace - stavebnictví - výkopy - archeologové dozor - Městský úřad Znojmo - pokuty
404)

SMOLA, Vojtěch

Znojmo zas hledá šéfa Městských lesů: Znojmo opět hledá ředitele Městských lesů, neboť toho současného
jmenovalo na necelý rok / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 257 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - příroda - lesy - Městské lesy Znojmo - vedoucí pracovníci - výběrová řízení - uchazeči
- přihlášky
405)

JM

Ředitel lesů: Je strážce pokladu / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 41 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - příroda - lesy - Městské lesy Znojmo - osobnosti – vedoucí pracovníci - Trojan, Zdeněk
- rozhovory
406)

MOŠTĚK, Martin

Obnova Dolního parku. Za měsíc / po vyhrocených výzvách a protivýzvách pokračují jednání o obnově
znojemských parků, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
262 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - parky – Dolní park - revitalizace - přípravy jednání
407)

SMOLA, Vojtěch

Nový šéf lesů? Je jediný zájemce: pouze jediný člověk se podle informací Znojemského deníku přihlásil do
výběrového řízení na post ředitele Městských lesů Znojmo - prozatímní šéf Zdeněk Trojan / Vojtěch Smola. - In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 272 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - příroda - lesy - Městské lesy Znojmo - výběrová řízení - vedoucí pracovníci - uchazeči
- výsledky
408)

KRUTIŠ, Dalibor

Místo služby lesu revírník pytlačil: těžko uvěřitelný případ se stal v lese u Znojma / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 276 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - příroda - lesy - Lesní správa Znojmo - zaměstnanci - krádeže - Policie ČR - vyšetřování
409)

MOŠTĚK, Martin

Parky: obnovu ohlídají i spolky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 280 (2013), s. 1, 3
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Lidé: nechceme holoseč. 5+2 dny. 24.10.2013, roč. 2, č. 43, s. 6.
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - parky – Městský park - Dolní park - revitalizace
- přípravy - jednání - Městský úřad Znojmo - občanská sdružení
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410)

PERGROVÁ, Ilona

Pokáceli strom na Dobšické. Neměli povolení / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 287 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - příroda - stromy - nepovolené - kácení - areály - Fruta -Dobšická ul. - Odbor životního
prostředí - šetření
411)

SMOLA, Vojtěch

Miroslavsko: tisíce severských hus jsou tady: tisícová hejna severských hus již nocují na novomlýnských
nádržích. Přes den míří na Miroslavsko kvůli potravě / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 288 (2013), s. 2. -- Příroda Znojemska.
Znojmo (Česko) - příroda - vodní drůbež - husy - husa severská - shromažďování
412)

PERGROVÁ, Ilona

Město vybralo novou firmu pro Dolní park: radní schválili, že Dolní park obnoví po novém roce sdružení firem
Park Znojmo Ekostavby - Firesta za 14,7 milionu korun / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 296 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - parky – Dolní park - revitalitace - firmy - Park
Znojmo Ekostavby-Firesta - zastupitelé - schválení
413)

REVITALIZACE

Revitalizace části C2 městského parku se obejde bez velkého kácení. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 44 (2013), s. 8
dtto:
TIK. Revitalizace parku bez velkého kácení. Znojemsko. 29.10.2013, roč. 23, č. 44, s. 1, 9.
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - parky revitalizace - pokračování - Dolní park
414)

T

K poškození archeologických nálezů nedošlo, k pokutě ano / t. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -Roč. 23, č. 44 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - příroda - parky - městské parky - revitalizace - stavebnictví - výkopy - archeologové dozor - Městský úřad Znojmo - pokuty
415)

LP

Začíná obnova dolní části parku, kolem kašny přibude zeleně / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 19
(2013), s. 1, 8-9,
dtto:
JM. V dolním parku přibudou stromy, kašnu a hřiště čeká oprava. Znojemský týden. 11.11.2013, roč. 13, č.
46, s. 3.
dtto:
JANÍČKOVÁ,Alžběta. Další revitalizace parku už nebude tak radikální . Znojemsko. 12.11.2013, roč. 23, č.
46, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - parky - revitalizace - pokračování - Dolní park
416)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Druhá etapa revitalizace parku začíná příměřím / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.
-- Roč. 23, č. 47 (2013), s. 1
dtto:
JM. Změny v parku, krok za krokem. Znojemský týden. 25.11.2013, roč. 13, č. 48, s. 1, 3.
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dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Diskuse k parkům bez politiků. 5+2 dny. 12.12.2013, roč. 2, č. 50, s. 2.
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - parky - revitalizace - pokračování - Dolní park
417)

PETERKOVÁ, Ľuba

Dolní část parku bude pro návštěvníky jednou z nejzajímavějších / Ľuba Peterková. -- In: Znojemské listy.
-- Roč. 22, č. 20 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - stromy - parky - městské parky - revitalizace výsadba - architekti - Wagnerová, Eva - rozhovory
418)

LP

Postupné kácení představuje cestu k bezbolestné nové výsadbě / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č.
21 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - stromy – kácení - parky - Dolní park - arboristé
- Kolařík, Jaroslav - rozhovory
419)

ZP

Nepolitická diskuse k revitalizaci parku může začít, pomohou v ní pracovní skupiny / zp. -- In: Znojemské
listy. -- Roč. 22, č. 22 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - parky - revitalizace - pokračování - Dolní park
- diskuze
420)

JM

Město vybralo firmu pro obnovu parku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 1 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - příroda - veřejná zeleň - liniová zeleň - parky - revitalizace - pokračování - Dolní park
- firmy - výběrová řízení

 Životní prostředí:
421)

LP

Dokonale suchý chodník v zimě nečekejte, schůdný ano / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 2 (2013),
s. 4
Znojmo (Česko) - životní prostředí - místní komunikace - chodníky - údržba - posypy - zajištění - .A.S.A.
EKO Znojmo, s.r.o.
422)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo omezuje blokové čištění. Na polovinu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 44 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - životní prostředí - ulice - čištění - blokové čištění - omezení - úspora
423)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo chce dát na popelnice čipy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 61 (2013), s. 1, 3
dtto:
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XA. U rodinných domů budou stát navíc i nádoby na bioodpad - Popelnice mají dostat čipy. Znojemské listy.
7.3.2013, roč. 22, č. 4, s. 9. dtto:
SVATOŇOVÁ, Martina. Popelnice ohlídají malé čipy. 5+2 dny. 18.4.2013, roč. 2, č. 16, s. 2.
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - odpady - popelnice - čipy - přehlednost modernizace - úspora
424)

XA

Odtahy při blokovém čištění zlevnily, pro neukázněné řidiče podražily / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč.
22, č. 3 (2013), s. 8
Znojmo (Česko) - životní prostředí - ulice - čištění - blokové čištění - auta - odtahy - .A.S.A. EKO Znojmo,
s.r.o. - ceny
425)

ZNOJMO

Znojmo, Čejkovice, Tavíkovice, Skryje třídí odpad na jižní Moravě nejlépe . -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 71 (2013), s. I, Třídíme odpad
Znojmo (Česko) - Tavíkovice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - odpady - třídění - soutěže - My třídíme
nejlépe - ocenění
426)

XA

V dubnu začne jarní úklid města: blokově se bude čistit čtyřikrát do roka / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč.
22, č. 5 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - životní prostředí - ulice - úklid - čištění – blokové čištění - .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. omezení - úspora
427)

LP

Ukázněných majitelů psů je stále více / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 5 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - životní prostředí - znečišťování - psi - exkrementy - chovatelé - úklid
428)

HAMBÁLEK, Tomáš

Blokové čištění se zatím odkládá. Kvůli zimě: blokové čištění, které mělo tímto týdnem začít, se zatím odkládá.
Dosud neuklizené dopravní značky ale včera v ulicích působily zmatek / Tomáš Hambálek. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 78 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - životní prostředí - ulice - čištění - blokové čištění - počasí - odklad
429)

HAMBÁLEK, Tomáš

Začali sbírat odpadky v Gránicích / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 88 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - životní prostředí - veřejná zeleň - přírodní parky - Přírodní park Gránice - akce - sběr
odpadu - Junák - svaz skautů a skautek ČR
430)

BE

Za odvoz odpadu město zaplatí méně / be. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 11 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - odpady - odvoz - .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. popelnice - poplatky - ceny – zachování
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431)

MD

Úklid ulic: méně často / md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 15 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - životní prostředí - ulice - čištění - blokové čištění - omezení - úspora
432)

JM

Znojmo má zelený web / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585.
-- Roč. 13, č. 14 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - životní prostředí - ekologie - projekty - Znojmo – město zeleně - akce - internetové
stránky
433)

MM

Město vypsalo tendr na kontejnery / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 188 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - životní prostředí - ekologie - biologický odpad – kontejnery - dodavatelé - hledání tendry - Rada města Znojma
434)

VSM

Nádoby na bioodpad dostanou ve Znojmě domy se zahradou / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 203 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - životní prostředí - ekologie - odpad – biologicky rozložitelný odpad - nemovitosti zahrady - nádoby - veřejné zakázky - podmínky
435)

MRVA, Vlastimil

Odvrácená strana vinobraní / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 38
(2013), s. 1, 5
Znojmo (Česko) - životní prostředí - odpad - .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. - Znojemské historické vinobraní
- ulice - nepořádek - úklid - reportáže
436)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo: poplatek za odpad zlevní / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 278 (2013), s. 1, 2
dtto:
MIV. Za odpad zaplatí znojemští méně. Právo. 29.11.2013, roč. 23, č. 278, s. 9.
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - odpady - odvoz - .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. popelnice - poplatky - ceny - snížení
437)

BE

Za popelnice dluží Znojmáci ještě miliony / be. -- In: Znojemský týden :Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 44 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální - odpady - popelnice - poplatky - splatnost - dluhy
438)

MD

Lidé nově zaplatí za odpady méně. O sto korun / md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 49 (2013), s. 2
dtto:
BE. Za odpady lidé zaplatí přístí rok méně i stejně. Znojemský týden. 9.12.2013, roč. 13, č. 50, s. 2.
Znojmo (Česko) - životní prostředí - komunální odpad - odpady - odvoz - .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. popelnice - poplatky - ceny - snížení
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 Dějiny:
439)

KACETL, Jiří

Granátníci i zeměbrana bojovali o Znojmo: zmínku o bitvě u Znojma v červenci 1809 v mnohých učebnicích
dějepisu nenajdete. O veliké odvaze vojáků vyprávěli lidé legendy / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 16 (2013), s. 2 . -- Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko) - dějiny - vojenské dějiny - napoleonské války (1800-1815) - Znojmo, bitva, 1809 osobnosti - historici - Kacetl, Jiří, 1976- – Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko)
440)

TOMAN, Jan

Z dějin udavačství na Znojemsku - příběh první, léta třicátá: O potrestání klavíristy Otto Teichta / Jan Toman.
-- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 12, č. 49 (2012), s. 13
Znojmo (Česko) - dějiny - 20. stol. - 30. léta - soudnictví - udavačství - kauzy - učitelé - Teicht, Otto historie
441)

JM

Vyšlo "Znojmo od středověku po moderní dobu" / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 3 (2013), s. 8
Znojmo (Česko) - dějiny - středověk - současnost - architektura – urbanismus - publikace - vydání
442)

JM

Objevy v ročence archivu / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585.
-- Roč. 13, č. 5 (2013), s. 13
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. S Alešem Klempou o tom, jak ho dědeček Ladislav Audy vozil v kočárku na fotbal a

jak zachraňoval jevišovický zámek. Znojemsko. 29.1.2013, roč. 23, č. 5, s. 5.
Znojmo (Česko) - dějiny - historie - osobnosti - historici umění - Klempa, Aleš - rozhovory
443)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 9 (2013), s.
13
Znojmo (Česko) - dějiny - 19. stol. - průmysl - továrny - podniky - Buchberger, Anton, 1792-1880 Weinberger, Alfred - historie - současnost – fotografie
444)

SVATOŇOVÁ, Martina

Historik Bouda: všechno to začalo katy / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 9 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - dějiny - historie - osobnosti - amatérští - historici - Bouda, Otto
445)

TOMAN, Jan

Osobnosti ze šuplíku: Helena Znojemská - regentka polských knížectví / Jan Toman. -- In: Znojemský týden:
Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 16 (2013), s. 13
Znojmo (Česko) - dějiny - 12. stol. - osobnosti - kněžny - regentky – Helena Znojemská, 1141-1202/1206
- biografie
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446)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 19 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - dějiny - slavnosti - prvomájové oslavy - pochody – Coufalova ul. - Havlíčkova ul. - historie
- současnost - fotografie
447)

MOŠTĚK, Martin

Otevření stálé výstavy je naplnění mého snu: třiašedesátiletý archeolog Bohuslav Klíma již přes pětadvacet
let zkoumá znojemské Hradiště. V neděli otevřel novou expozici / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 141 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - osobnosti - archeologové - Klíma, Bohuslav, 1950- - rozhovory
448)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Vystavili i tisícileté vejce / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 25 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - výzkumy - nálezy - památky - výstavy
- expozice - zpřístupnění
449)

MOŠTĚK, Martin

Archeologové nachází na Hradišti další hroby / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 163 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - výzkumy - nálezy hroby - sezony - zahájení
450)

CHAF

Kat Heydricha Jan Kubiš by měl sto let / chaf. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 27 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - dějiny - druhá světová válka (1939-1945) - Heydrich, Reinhard, 1904-1942 - atentáty
- vraždy - Kubiš, Jan, 1913-1942 - 100. výročí - narození
451)

CHAF

Svatý Metoděj, výjimečná osobnost našich dějin / chaf. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 28 (2013), s. 13
dtto:
dokončení. Znojemský týden. 15.7.2013, roč. 13, č. 29, s. 13.
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - osobnosti - Metoděj, svatý, ca 815-885 - biografie
452)

BK

Hradiště: Expozice, prohlídky i koncerty / bk, jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 32 (2013), s. 4
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Hradiště: Milionová expozice malým zázrakem. Znojemsko. 10.9.2013, roč. 23, č. 37, s.
1, 5.
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Muzeum Velké Moravy
na Hradišti - dějiny - Velká Morava - expozice - výstavy - otevření
453)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Sen? Hrob velmože s mečem / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 32 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie – osobnosti - archeologové - Klíma,
Bohuslav, 1950- - rozhovory
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454)

DAK

Archeologové našli lidskou kostru i keramiku / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24 (2013), č. 243, s. 3
Znojmo (Česko) - dějiny - archeologie - archeologické výzkumy – archeologické nálezy - kostry - keramika
- obchvaty - lokality - Pazderka
455)

STŘECHA, František

Rok 1938: Znojemsko tvořilo měkký podbřišek Československa / František Střecha. -- In: Znojemský
týden: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 39 (2013), s. 4
dtto:
2. díl. Znojemský týden. 30.9.2013, roč. 13, č. 40, s. 13.
dtto:
3. díl. Znojemský týden. 7.10.2013, roč. 13, č. 41, s. 13.
dtto:
4. díl. Znojemský týden. 14.10.2013, roč. 13, č. 42, s. 13.
dtto:
5. díl. Znojemský týden. 21.10.2013, roč. 13, č. 43, s. 13.
dtto:
6. díl. Znojemský týden. 29.10.2013, roč. 13, č. 44, s. 13.
dtto:
7. díl. Znojemský týden. 4.11.2013, roč. 13, č. 45, s. 13.
dtto:
8. díl. Znojemský týden. 11.11.2013, roč. 13, č. 46, s. 13
dtto:
9. díl. Znojemský týden. 18.11.2013, roč. 13, č. 47, s. 13.
dtto:
10. díl. Znojemský týden. 25.11.2013, roč. 13, č. 48, s. 13.
Znojmo (Česko) - dějiny - 1938 - obyvatelé - Němci - Německý dům - události - historie

 Historické památky:
456)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 1 (2013), s.
12
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Mariánské nám. – Kopalův pomník - parky - aleje historie - současnost - fotografie
457)

EVJÁKOVÁ, Markéta

Okolí rotundy se už letos dočká řady oprav / Markéta Evjáková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 34 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - historické - památky - rotundy - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) - opravy rekonstrukce - přípravy
458)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 2 (2013), s.
11
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Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - demolice - Pražská ulice - Přímětická ul. - historie současnost - fotografie
459)

EISENBRUK, Jiří

Nejstarší historii Znojma připomíná románská kostnice / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 23, č. 2 (2013), s. 12
Znojmo (Česko) - historické - památky - karnery - Kaple sv. Václava (Znojmo, Česko) - Kostel sv. Mikuláše
(Znojmo, Česko) - historie
460)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 3 (2013), s.
12
Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - ulice - Velká Mikulášská - historie - současnost fotografie
461)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 4 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - renesanční - domy - Masarykovo náměstí - historie současnost - fotografie
462)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 6 (2013), s.
12
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - budovy - historie - současnost fotografie
463)

PERGROVÁ, Ilona

Znojmo stále neví, co s Louckým klášterem / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 46 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - historické - památky - kláštery - Klášter premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko) chátrání - Městský úřad Znojmo - vlastnictví - využití
464)

PERGROVÁ, Ilona

Rotunda hlásí: přes sezonu zavřeno: největší turistické lákadlo Znojma, rotundu, čekají letos opravy, které
znemožňují její návštěvy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 51 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - historické - památky - národní kulturní památky – Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko)
- opravy - uzavření
465)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 7 (2013), s.
13
Znojmo (Česko) - historické - památky - kaple - Kaplanka - historie - současnost - fotografie
466)

MOŠTĚK, Martin

Deblínská kaple na hradě dostala zpět oltář / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 61 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojmo (hrad) – Deblínská kaple - oltáře - restaurování
- dokončení - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko)
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467)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 8 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Václavské náměstí - trhy - tržiště - historie současnost - fotografie
468)

KACETL, Jiří

Tajemné podzemí poodhaleno / Jiří Kacetl. -- In: Znojemsko. -- ISSN1212-169X. -- Roč. 23, č. 9 (2013),
s. 8
Znojmo (Česko) - historické - památky - Minoritský klášter - podzemí - historie
469)

MOT

Rotunda bude mít v květnu neplánovaně otevřeno / mot. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 83 (2013), s. 3
dtto:
MIV. Do rotundy jen v květnu. Právo. 26.4.2013, roč. 23, č. 98, s. 11
Znojmo (Česko) - historické - památky - národní kulturní památky – Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko)
- přístupnost - květen 2013
470)

MOŠTĚK, Martin

Pivovar i Louka otevřely bránu stovkám lidí: zrušený pivovar v centru Znojma i opuštěný bývalý kláster město
otevřelo u příležitosti dne památek. Hosté možnost prohlídky vítali / Martin Moštěk. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 88 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - historické - památky - historické budovy - Mezinárodní den památek a historických
sídel - Klášter premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko) - pivovar Hostan Znojmo - návštěvnost
471)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 10 (2013), s.
12
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Masarykovo náměstí – Dolní náměstí - budovy - Špalíček
- 19. -20. stol.
472)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 11 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - historické - památky - kostely - kostel sv. Kříže – Klášter dominikánů (Znojmo, Česko)
- výstavba - historie - současnost - fotografie
473)

DUŠKOVÁ, Markéta

Úklid promrzlého hradu je fuška / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 14 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - turistické - sezony - zahájení - přípravy
474)

XA

Znojemský pivovar - zatím nevybroušený drahokam / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 6 (2013), s.
6
Znojmo (Česko) - historické - památky - pivovary - pivovar Hostan Znojmo - areály - využití
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475)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 12 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - historické - památky - renesanční - budovy - Horní Česká ul. - 16. stol. - historie současnost - fotografie
476)

KRUTIŠ, Dalibor

Jízdárna Louckého kláštera je pod lešením / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 108 (2013), s. 3
dtto:
JM. Začínají opravy v Louce. Znojemský týden. 22.4.2013, roč. 23, č. 17, s. 4.
dtto:
XA. Vstup do areálu kláštera i louckou jízdárnu mění ruce řemeslníků. Znojemské listy. 30.5.2013, roč. 22,
č. 10, s. 3.
Znojmo (Česko) - historické - památky - Klášter premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko) - jízdárna - opravy
477)

DUŠKOVÁ, Markéta

Barokní oltář se vrátil na hrad / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 19 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojmo (hrad) – Deblínská kaple - oltáře - restaurování
- dokončení - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko)
478)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 13 (2013), s.
12
Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - rodinné domy – Jungmannova ulice - historie současnost - fotografie
479)

VSM

Opravy rotundy opět oddálí, tentokrát do půlky prázdnin / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 114 (2013), s. 3
dtto:
BE. Rotunda na svou opravu stále čeká. Znojemský týden. 20.5.2013, roč. 13, č. 21, s. 3.
Znojmo (Česko) - historické - památky - rotundy - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) - opravy - termíny
- posunutí
480)

MOŠTĚK, Martin

Radnice hledá památky. Sirotky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 115 (2013), s. 1, 3
dtto:
MIV. Znojmo chrání i drobné památky. Právo. 15.6.2013, roč. 23, č. 139, s. 13.
Znojmo (Česko) - historické - opuštěné - památky - chátrání - opravy - rekonstrukce - majitelé - hledání
- Národní památkový ústav
481)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 14 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Mariánské náměstí – budovy - výstavba - historie současnost - fotografie
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482)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 15 (2013), s.
12
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Masarykovo náměstí – Dolní náměstí - budovy - domy historie - současnost - fotografie
483)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo zápasí s tendrem k rotundě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 118 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - historické - památky - rotundy - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) - opravy rekonstrukce - výběrová řízení - tendry - firmy dodavatelé – nezájem
484)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 17 (2013), s.
12
Znojmo (Česko) - historické - památky - železniční - mosty - Vídeňská ul. - výměna - historie - současnost
- fotografie
485)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 18 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - 16. stol. - Velká Mikulášská - historie - současnost fotografie
486)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 20 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - historické - památky - Radniční věž (Znojmo, Česko) – opravy - rekonstrukce - 1948 historie - současnost - fotografie
487)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 21 (2013), s.
12
Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - Přímětická ul. - demolice - historie - současnost fotografie
488)

PERGROVÁ, Ilona

Firmu na opravy rotundy nemají / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 150 (2013), s. 1, 2
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Okolí rotundy opraví až v srpnu. Rovnost-Znojemský deník. 11.7.2013, roč. 24, č. 159,
s. 1, 3
Znojmo (Česko) - historické - památky - rotundy - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) - opravy rekonstrukce - dodavatelské - firmy - výběr - odkládání - Rada města Znojma
489)

MOŠTĚK, Martin

Dům v Klácelově přišel o dotaci: dům, který nahradil nejhorší ruinu v centru Znojma, přišel o dva miliony od
města / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 157 (2013),
s. 1
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dtto:
JM. Stavitel: Dům na Klácelově ulici chceme dokončit. ZnojemskÝ týden. 15.7.2013, roč. 13, č. 29, s. 3.
Znojmo (Česko) - historické - památky - centrum - domy - Klácelova ul. - výstavba - dotace - škrty
490)

HOMOLA, Miloslav

Sv. Kateřinu začnou koncem léta opravovat / Miloslav Homola. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22,
č. 161 (2013), s. 12
Znojmo (Česko) - historické - památky - rotundy - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) - opravy rekonstrukce
491)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 23 (2013), s.
13
Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - nemocnice - stará nemocnice - soudy - Okresní soud ve
Znojmě - Vídeňská ul. - historie - současnost - fotografie
492)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 24 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - Radniční věž (Znojmo, Česko) - druhá světová válka (19391945) - bombardování - opravy - rekonstrukce - historie - současnost – fotografie
493)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 25 (2013), s.
13
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - historie - současnost - fotografie
494)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 26 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - 1945 - historie - současnost fotografie
495)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 27 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - Mikulášské náměstí - 15. stol. - historie - současnost fotografie
496)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo zpřístupní věž. Bez střechy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 193 (2013), s. 3
dtto:
ZP; LP. Poprvé se lidé projdou po hranolové věži. Znojemské listy. 5.9.2013, roč. 22, č. 15, s. 1.
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - věže - hradební věže - Střelniční věž - schodiště výstavba - střechy - zamítnutí
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497)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 29 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - ulice - Zelenářská ul. - Purkyňovo náměstí - Ženské
náměstí - Otakarova ul. - historie - současnost - fotografie
498)

DAK

Dny evropského dědictví otevřou Weinbergerovu vilu / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 200 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - historické - památky - Weinbergerova vila - zpřístupnění - příležitosti - Dny evropského
dědictví
499)

SLOVÁK, Libor

Dějiny nedopsané aneb úvaha nad nápisovou zkratkou Stalo se v roce spásy 1760-- / Libor Slovák. -- In:
Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 30 (2013), s. 13
Znojmo (Česko) - historické - památky - baziliky - krypty - Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava - Klášter
premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko) - nápisy - zkratky - Diviš, Prokop, 1696-1765 - výzkumy
500)

SMOLA, Vojtěch

Opravy rotundy: začne se příští týden: světoznámá znojemská památka se začátku oprav svého okolí přece
jen dočká. Práce provedou Pozemní stavby / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 202 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - historické - památky - národní kulturní památky - rotundy - Rotunda sv. Kateřiny
(Znojmo, Česko) - opravy - rekonstrukce - Pozemní stavby Znojmo
501)

MOŠTĚK, Martin

Rotunda: opravy začnou za týden / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 210 (2013), s. 1
dtto:
BE. Město předalo rotundu stavbařům. Znojemský týden. 9.9.2013, roč. 13, č. 37, s. 5.
Znojmo (Česko) - historické - památky - rotundy - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) - opravy rekonstrukce - zahájení
502)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 31 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - historické - památky - ulice - U Brány - budovy - historie - současnost - fotografie
503)

DUŠKOVÁ, Markéta

Loucký klášter se otevře kultuře / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 31 (2013), s. 6Znojmo
(Česko) - historické - památky - Klášter premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko) - jízdárna - opravy
504)

MIV

Znojmo zve na památky / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 214 (2013), s. 10
Znojmo (Česko) - historické - památky - Dny evropského dědictví -zpřístupnění - Industriální stopy - 2.
ročník - pivovar Hostan Znojmo - prohlídky
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505)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 32 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - historie - současnost - fotografie
506)

VSM

Na památky mohou žádat dotaci / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
220 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - historické - památky - opravy - Program regenerace Městských památkových rezervací
a Městských památkových zón - kulturní památky - majitelé - příspěvky - žádosti
507)

JM

Zpřístupní hranolovou věž / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 34 (2013), s. 4
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Věž se otevře. Poprvé. 5+2 dny. 22.8.2013, roč.m2, č. 34, s. 2.
dtto:
EIS. Znojmo bude mít další vyhlídkovou věž. Znojemsko. 27.8.2013, roč. 23, č. 35, s. 1.
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - rekonstrukce - změny – Dolní park - hranolová věž zpřístupnění
508)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 34 (2013), s.
5
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - Radniční věž (Znojmo, Česko) - výstavba - 15. stol. historie - současnost - fotografie
509)

BE

Dny evropského dědictví představí Weinbergerovu vilu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 36 (2013), s. 4
dtto:
EIS. Bude otevřena i Weinbergerova vila. Znojemsko. 3.9.2013, roč. 23, č. 36, s. 9.
dtto:

Poprvé budou zpřístupněny interiéry Weinbergerov vily. Jen na jeden den. Znojemské listy. 5.9.2013,
roč.22, č. 15, s. 15.
Znojmo (Česko) - historické - památky - Weinbergerova vila - zpřístupnění - příležitosti - Dny evropského
dědictví
510)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 36 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - historické - památky - budovy - Mariánské nám. – Německý měšťanský spolek - stavitelé
- Schweighofer, Josef, 1820-1895 – Česká spořitelna - historie - současnost - fotografie
511)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 38 (2013), s.
11
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Znojmo (Česko) - historické - památky - náměstí - Horní náměstí - budovy - historie - současnost fotografie
512)

PERGROVÁ, Ilona

Pivovar od jara ožije turisty / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 277 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - historické - památky - pivovary - pivovar Hostan Znojmo - areály - využití - firmy prohlídky
513)

SMOLA, Vojtěch

Opravy hranolové věže finišují / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 279 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - historické - památky - hradby - rekonstrukce - věže - hranolová věž - opravy - dokončení
- zpřístupnění
514)

KRUTIŠ, Dalibor

Opravy hradu ve Znojmě: komplikace / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 282 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - historické - památky - hrady - Znojemský hrad - opravy - rekonstrukce - zpoždění termíny - prodloužení
515)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 42 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - historické - památky - hotely - hotel U Divadla - výstavba - 19. stol. - Roblička, Vendelín,
1921-1985 - historie - současnost - fotografie
516)

SMOLA, Vojtěch

Opraví alespoň fasádu Louckého kláštera / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 293 (2013), s. 3
dtto:
VOJTEK, Milan. Do opravy Louckého kláštera se pustí město. Právo. 19.12.2013, roč. 23, č. 295, s. 12.
Znojmo (Česko) - historické - památky - Klášter premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko) - části staveb fasády - opravy - Městský úřad Znojmo
517)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 44 (2013),
s. 11
Znojmo (Česko) - historické - památky - pomníky - Kopal, Carl von, 1788-1848 - Komenského nám. historie - současnost - fotografie
518)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 46 (2013),
s. 11
Znojmo (Česko) - historické - památky - rotundy - Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko) - historie současnost - fotografie
519)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 48 (2013),
s. 12
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Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely - města - založení - historie
- současnost - fotografie
520)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 49 (2013),
s. 12
Znojmo (Česko) - historické - památky - 16. stol. - budovy - U Brány
521)

XA

Začíná se opravovat fasáda Louckého kláštera / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 21 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - historické - památky - Klášter premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko) - části staveb fasády - opravy - zahájení
522)

MOŠTĚK, Martin

Svatý Mikuláš je staletý hlavní chrám města / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 17 (2014), s. 2 . -- Kostely Znojemska.
Znojmo (Česko) - historické - památky - kostely - chrámy - Kostel sv. Mikuláše (Znojmo, Česko) – historie
523)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 50 (2013), s.
12
Znojmo (Česko) - historické - památky - věže - Radniční věž (Znojmo, Česko) - opravy - rekonstrukce historie - současnost - fotografie

 Veřejný život - místní správa
524)

PERGROVÁ, Ilona

Znojmu vadí raklamní poutače: radnice hlásá, žebude s větším důrazem a obezřetností schvalovat umístění
reklamních poutačů v centru / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 3 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo
525)

MOŠTĚK, Martin

Radní zrušili komisi pro rozvoj a výstavbu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 6 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Rada města Znojma – rozvoj - komise pro rozvoj a
výstavbu města - zrušení
526)

MOŠTĚK, Martin

Léry: kritika kvůli rozparcelování : několika vlastníkům prodalo město pozemky v lokalitě Léry / Martin
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 8 (2013), s. 1, 3
dtto:
XA. Lokalita Léry - v každém případě běh na dlouhou trať. Znojemské listy. 24.1.2013, roč. 22, č. 1, s. 6.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstvo – lokality - Léry - pozemky - prodej

76

Znojemsko v tisku 2013

527)

SMOLA, Vojtěch

Plakáty bude leit firma z Liberce : obavy, že při hledání provozovatele výlepových ploch ve Znojmě byl vítěz
předem jasný, nebyly nijak přehnané / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 14 (2013), s. 1
dtto:
SMOLA, Vojtěch. Politici: účelová výměna jedné firmy. Rovnost-Znojemský deník. 6.2.2013, roč. 24, č. 31,
s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - reklama a propagace - reklamní
agentury - plakáty - vylepování – veřejné zakázky - provozovatelé - Rengl (firma) - Liberec (Česko) schválení
528)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo vybralo právníky. Levněji, ale na rok : znojemská radnice zvolna snižuje výdaje na externí právníky /
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 14 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo - výběrová řízení
- právníci - externisté - smlouvy
529)

MOŠTĚK, Martin

Bývalá jatka budou na prodej: Znojmo se zbavilo starých zástav na areál jatek a chystá je k prodeji / Martin
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 15 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - Jatka - prodej investoři - Průmyslová ul.
530)

XA

Nová tajemnice Olga Neulingerová sto dnů hájení nežádá / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 1
(2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - osobnosti - tajemníci Neulingerová, Olga - rozhovory
531)

MOŠTĚK, Martin

Znojemská městská rada zůstane v osmi: strany znojemské radniční koalice dojednaly, že nechali volné
deváté křeslo v městské radě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 26 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - městská rada - zastupitelstvo koalice
532)

SMOLA, Vojtěch

Úřad bude znovu řešit losovačku : kontroverzní losovačku ze Znojemska bude opět řešit antimonopolní úřad
/ Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 27 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - veřejné zakázky – úpravny vody - ekonomická kriminalita
- Česko. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - přezkoumání
533)

MOŠTĚK, Martin

Městská jatka jsou na prodej / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 24, č. 32 (2013), s. 1
dtto:
XA. Areál městských jatek je připraven k prodeji. Znojemské listy. 7.2.2013, roč. 22, č. 2, s. 6
dtto:
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DUŠKOVÁ, Markéta. Konec sporu: městská jatka jsou k mání. 5+2 dny. 14.2.2013, roč. 2, č. 7, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - Jatka - prodej investoři - hledání - Průmyslová ul.
534)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo podpoří studia angličtiny / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 33 (2013), s. 3
dtto:
BE. Město studentům proplatí jazykové certifikáty. Znojemský týden. 28.1.2013, roč. 13, č. 5, s. 3.
dtto:
BE. Jazykovou zkoušku pomůže zaplatit město. Znojemský týden. 4.2.2013, roč. 13, č. 6, s. 1, 8.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - projekty - Kolumbus - jazykové
kurzy - certifikáty - proplácení – British Council - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - spolupráce
535)

JM

Léry: Domluva bude nutná / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 2 (2013), s. 2
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Prodáno. Dohodnou se majitelé? 5+2 dny. 7.2.2013, roč. 2, č. 6, s. 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstvo – lokality - Léry - pozemky - prodej
536)

BE

Novou tajemnicí je Olga Neulingerová / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 2 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - osobnosti - tajemníci Neulingerová, Olga - rozhovory
537)

MOŠTĚK, Martin

Správce prodeje dostal další zakázku. Přímo: znojemští radní zadali sdružení, které najali na úřadování
spojené s prodejem bytů, další zakázku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 38 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné zakázky - zadání energetické - štítky - Murom a.s.
538)

BE

Radnice si vybrala nové právníky / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 4 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo - výběrová řízení
- právníci - advokátní kanceláře - rozhodnutí - Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
539)

TZ

Odstartoval projekt Znojmo mluví anglicky / tz. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 2 (2013), s. 9
dtto:
SVATOŇOVÁ, Martina. Student za zkoušky ušetří tisíce. 5+2 dny. 14.2.2013, roč. 2, č. 7, s. 3.
dtto:
E. Znojmo mluví anglicky. Znojemsko. 5.1.2013, roč. 23, č. 6, s. 12.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - projekty - Kolumbus - jazykové
kurzy - certifikáty - proplácení – British Council - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo – spolupráce
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540)

KRUTIŠ, Dalibor

Nezaměstnané Znojemsko plodí aktivní politiky / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 42 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - krajská zastupitelstva - osobnosti - předsedové Keremidský, Marian - Blažek, Jan - Ludvík, Jiří
541)

DAK

Daně: rozšířili úřední hodiny / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 43
(2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - úřady - Finanční úřad ve Znojmě - služby - rozšíření
542)

DAK

Znojmo: zastupitelé projednají prodeje bytů i žádosti o dotace / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 48 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo - městské byty prodej - Fond rozvoje bydlení města Znojma - úvěry - schválení
543)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo prodalo pozemky u mlýna: tři risíce metrů pozemků kolem vyhledávané sezonní restaurace v
Gránicích prodali znojemští zastupitelé / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč.24, č. 50 (2013), s. 1, 3
dtto:
KACETL, Jiří. Město prodává pozemky v Gránickém údolí. Rovnost-Znojemský deník. 6.3.2013, roč. 24, č.
55, s. 12
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - Spálený mlýn - Gránice
(Znojmo, Česko) - prodej – soukromé vlastnictví
544)

MM

Zájemce z Lér vrátil pozemky, zastupitelé prodej zrušili / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 50 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstvo – lokality - Léry - pozemky - prodej zrušeni
545)

HAMBÁLEK, Tomáš

Znojmo nevyvěsí tibetskou vlajku / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 57 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Tibet (Čína) – solidarita - vlajky - vyvěšení - zamítnutí Rada města Znojma
546)

BE

Bývalá jatka čekají na svého kupce / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 7 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - Jatka - prodej investoři - hledání - Průmyslová ul.
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547)

SMOLA, Vojtěch

Mírní podmínky pro "superfirmu": kontroverzní soutěž Znojma na firmu, která má organizovat pro město
veřejné zakázky, stále není u konce / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 65 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - firmy - soutěže - veřejné zakázky
- výběrová řízení - zadávací - podmínky
548)

LP

Nový správce reklamy: Prioritou je rovnost prostoru všem zákazníkům / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč.
22, č. 3 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - reklama a propagace - reklamní
agentury - plakáty - vylepování – veřejné zakázky - provozovatelé - Rengl (firma) - Liberec (Česko)
549)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Bývalá znojemská jatka na prodej / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23,
č. 9 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - Jatka - prodej investoři - hledání - Průmyslová ul.
550)

NĚMEC, Jan

Po návratu z vazby jsem měl strach mluvit s lidmi, abych nešel zpět / Jan Němec. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 70 (2013), s. 6-7
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - bývalí - tajemníci - Krejčíř,
Vladimír - rozhovory
551)

XA

Pozemky kolem Spáleného mlýna zůstanou místem pro sport i rekreaci / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč.
22, č. 5 (2013), s. 3
dtto:
BE. Pozemky kolem Spáleného mlýna změní majitele. Znojemský týden. 11.3.2013, roč. 13, č. 11, s. 4.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - Spálený mlýn - Gránice
(Znojmo, Česko) - prodej - soukromévlastnictví
552)

SMOLA, Vojtěch

Zas mění lhůtu pro "superfirmu" / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 87 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné zakázky - nabídky podmínky - Transparency International - kritika
553)

EIS

Tibetská vlajka nebude / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 11 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Tibet (Čína) – solidarita - vlajky - vyvěšení - zamítnutí Rada města Znojma
554)

HAMBÁLEK, Tomáš

Stížnosti: radnice ignoruje dopisy / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 102 (2013), s.
1, 3
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Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Radnice (Znojmo, Česko) podatelny - dopisy - ztráty - obyvatelé - stížnosti
555)

SMOLA, Vojtěch

Zrušili soutěž na "superfirmu" / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 104 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné zakázky - výběrová
řízení - firmy - soutěže - zrušení
556)

XA

Místostarosta Jan Grois: Do školství jdou letos rekordní investice / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č.
7 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - osobnosti - místostarostové Grois, Jan – rozhovory
557)

CHAF

Krajská radní: Podpořte znojemské památky / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 19 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Rada Jihomoravského kraje - osobnosti - radní Beranová, Bohumila - rozhovory
558)

JM

Město stále hledá firmu na veřejné / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 19 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné zakázky - výběrová
řízení - firmy - hledání
559)

JM

Celosvětově uznávané zkoušky i ve Znojmě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 19 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - projekty - kolumbus - jazykové
kurzy - zkoušky - certifikáty – Goethe Institut - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - spolupráce
560)

JM

Dvě města na jednom obraze / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 21 (2013), s. 1
dtto:
LP.Padesát let spolupráce bylo málo, Pontassieve a Znojmo chtějí víc. Znojemské listy. 30.5.2013, roč. 22,
č. 10, s. 2.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - zastupitelstva - Pontassieve - spolupráce - partnerství 50. výročí
561)

LG

Kolumbus chytil mladé lidi na jazyk / lg, xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 9 (2013), s. 1
dtto:
XA, ZP. Jazykovou zkoušku z angličtiny absolvovalo ve Znojmě prvních šestnáct zájemců. Znojemské listy.
16.5.2013, roč. 22, č. 9, s. 4.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo projekty - Kolumbus - jazykové
kurzy - zkoušky - certifikáty - studenti - úspěchy

81

Znojemsko v tisku 2013

562)

ČFO

Znojmo je pro opravu / čfo, čtk. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 143 (2013), s. 11
dtto:
MH. Memorandum pro fotbalové Znojmo. Právo. 21. 6. 2013, roč. 23, č. 144. s. 9
dtto:
SMOLA, Vojtěch. Jihomoravský kraj podpoří opravu znojemského fotbalového stadionu. Rovnost-Znojemský
deník. 21.6.2013, roč. 24, č. 144, s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - programy a projekty - přestavba
- sportovní stadiony - Husovy sady
563)

MM

Radnice zve do inkubátoru / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 143
(2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – Den otevřených dveří - programy
a projekty - podnikatelé - nám. Armády
564)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo stoplo výběr superfirmy: znojemští radní pozastavili hledání strategického partnera pro organizování
veřejných zakázek / Dalibor Krutiš.-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
153 (2013), s. 1, 2
dtto:
JM. Firma pro veřejné zakázky: Zatím jen na rok. Znojemský týden. 1.7.2013, roč. 13, č. 27, s. 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - veřejné zakázky - výběrová
řízení - firmy - podmínky - zastavení
565)

MOŠTĚK, Martin

Bokovky politiků: jednatel, asistent: politici jihomoravského kraje ale i města Znojma podali majetková přiznání
za minulý rok / Martin Moštěk, Petr Jeřábek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 156 (2013), s. 1, 6
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - politici - příjmy - majetková
přiznání - rok 2012 - zveřejnění
566)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo propaguje odsouzeného: znojemská radnice má na svém webu odkaz na občanské sdružení muže
nepravomocně odsouzeného za dva trestné činy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 158 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – WWW stránky - správa propagace - občanská sdružení
567)

PERGROVÁ, Ilona

Zveřejnění odměn šéfů? Jak kterých / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 171 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - příspěvkové organizace - ředitelé
- odměny – zveřejnění
568)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo znovu prodává jatka / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 180 (2013), s. 3
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dtto:
JM. Bývalá jatka jsou opět na prodej. Znojemský týden. 12.8.2013, roč. 13, č. 33, s. 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - Jatka - prodej investoři - hledání - Průmyslová ul.
569)

MOŠTĚK, Martin

Kiosek, stavba za 11 milionů koru : znojemští zastupitelé schválili opravu toalet a stavbu kiosku u středního
parku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 192 (2013),
s. 1
dtto:
PERGROVÁ, Ilona. Kiosek povolili. Proč. Nikdo neví. Rovnost-Znojemský deník. 24.9.2013, roč. 24, č. 223,
s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo - opravy - stavby
- náklady - Střední park - schválení
570)

MOŠTĚK, Martin

Sdružení v kapli končí. Nejspíš / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 196 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo – Rada města Znojma - nájemní
smlouvy - ukončení - Iuvenes Znoyem - Kaple sv. Václava (Znojmo, Česko) - Mikulášské náměstí
571)

SMOLA, Vojtěch

Nové plochy pro plakáty už drží firma z Liberce / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 197 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - reklama a propagace - reklamní
agentury - plakáty - vylepování – Rengl (firma)
572)

VSM

Znojmo koupí pozemky pod sportovní halou i u stadionu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 203 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - sportovní haly sportovní stadiony - odkoupení - Horní park
573)

MOŠTĚK, Martin

Kapli sv. Václava svěří radnice nově farnosti / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 207 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Rada města Znojma - zasedání - nájemní smlouvy ukončení - Iuvenes Znoyem - Kaple sv. Václava (Znojmo, Česko) - Mikulášské náměstí
574)

PERGROVÁ, Ilona

Připravil víno prezidentovi. Bude s ještěrkou / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 225 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - prezidenti - Zeman, Miloš, 1944- - návštěvy
- dary - víno - Vajčner, Pavel
575)

MIV

Zeman ve Znojmě burčák neochutnal / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 226 (2013),
s. 2

dtto:
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KŘIVÁNKOVÁ, Eva. Prezident nabádal lidi, ať volí, a vtipkoval o kouření. Mladá fronta dnes. 27.9.2013,
roč. 24, č. 226, s. 3, Jižní Morava.
dtto:
SMOLA, Vojtěch. Prezident: Burčák tady máte nejlepší. Rovnost-Znojemský deník. 27.9.2013, roč. 24,
č. 226, s. 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - prezidenti - Zeman, Miloš, 1944- - návštěvy
576)

IPE

Znojmo přijímá žádosti o dotace na sport a kulturu / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 229 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - rozpočty - dotace - žádosti - kultura - sport - Městský
úřad Znojmo
577)

KRUTIŠ, Dalibor

Prezident stál město 50 tisíc / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 24, č. 230 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - prezidenti - Zeman, Miloš, 1944- - návštěvy
- finance
578)

XA

Areál bývalých jatek v centru města je znovu na prodej / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 14 (2013),
s. 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - Jatka - prodej investoři - hledání - Průmyslová ul.
579)

MOŠTĚK, Martin

Zchátralá jatka už mají kupce: léta pustnoucí areál za vlakovým nádražím znojemská radnice prodá místní
firmě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 237 (2013),
s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - Jatka - prodej - firmy
- závody - výstavba - nová – pracovní místa - dřevozpracující průmysl
580)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo reguluje hazard. Po prvé: znojemští radní schválili návrh vyhlášky, která omezí hazard ve Znojmě a
zvýší bezpečnost ve městě / Martin Moštěk -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 238 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zákony - hazardní hry - herny výherní automaty - regulace - vyhlášky - návrhy
581)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo: přibývá krádeží, bude víc kamer: vedení znojemské radnice představilo novou bezpečnostní
koncepci. Kvůli nárůstu kriminality Znojmo zaměstná například víc strážníků / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24 (2013), č. 242, s. 3
dtto:
KŘIVÁNKOVÁ, Eva. Jinde policie zločin drží, ve Znojmě ho přibývá. Mladá fronta dnes. 18.10.2013, roč. 24,
č. 243, s. 1, Jižní Morava.
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Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - civilní ochrana - trestné činy bezpečnostní - koncepce – zabezpečovací technika - prevence
582)

PERGROVÁ, Ilona

Výkopy v parku: pokuta městu : za výkopy ve Středním parku, u kterých nebyl přítomný archeolog, zaplatí
Znojmo z městské kasy třicet tisíc korun / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 248 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - výkopy - Střední park - pokuty
- Krajský úřad Jihomoravského kraje
583)

MOŠTĚK, Martin

V Dolním parku padne třetina stromů: znojemští zastupitelé debatovali v úterý o obnově parku. Diskusi si
vynutila opozicem bez jasného výsledku / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 248 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - zastupitelstvo - diskuse městské parky - revitalizace - Dolní park - kritika
584)

BE

Prezident Zeman v Louce: Nechci být fíkus / be. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 40 (2013), s. 1, 2
dtto:
JAN. Prezident byl při chuti. Znojemsko. 1.10.2013, roč. 23, č. 40, s. 1, 8. - dtto: ZP, LP. Prezident
naslouchal lidem v klášteře. Znojemské listy. 10.10.2013, roč. 22, č. 17, s. 1.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - prezidenti - Zeman, Miloš, 1944- - návštěvy
585)

DUŠKOVÁ, Markéta

Starosta nebo poslanec? Obojí / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 40 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - osobnosti - starostové - Gabrhel, Vlastimil - funkce aktivity - kumulace
586)

MOŠTĚK, Martin

Obnova parků: vzniknou pracovní skupiny: znojemští radní a zástupci spolků po tvrdě veřejné polemice zasedli
k jednání / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 270
(2013),
s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - občanská sdružení - jednání parky - revitalizace
587)

DAS

Znojmo chce ocenit nejlepší učitele / das. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 273 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - městské zastupitelstvo - Den
učitelů - učitelé - osobnosti - ocenění - návrhy
588)

MM

Sociální odbor znojemské radnice povede Gambasová / mm. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 279 (2013), s. 3
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Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví - vedoucí - Gambasová, Šárka - zvolení - Rada města Znojma
589)

PERGROVÁ, Ilona

Znojmo již zná návrh rozpočtu: Znojmo bude příští rok hospodařit s částkou 924 milionů / Ilona Pergrová. -In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 283 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - rozpočet - 2014 návrhy - WWW stránky
590)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo již má přijatý rozpočet / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 290 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - rozpočty schválení - Zastupitelstvo města Znojma - zasedání
591)

ZP

Znojemská firma postaví na místě bývalých jatek novou továrnu / zp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č.
18 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - Jatka - prodej - firmy
- závody - výstavba - nová – pracovní místa - dřevozpracující průmysl
592)

KRUTIŠ, Dalibor

Radnice: prodej nebyl za hranou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 291 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - nemovitosti nebytové prostory - prodejny - prodej - Vídeňská ul. - Policie ČR - šetření - ukončení
593)

MOŠTĚK, Martin

Město přidalo na byty. Půl prodalo: patnáct milionů korun navíc má pro příští rok znojemská správa nemovitostí
/ Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 296 (2013), s. 1
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Štědrý rozpočet. Díky bytům. 5+2 dny. 19.12.2013, roč. 2, č. 51, s. 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Správa nemovitostí města Znojma
- rozpočet 2014 - navýšení
594)

JAN

Bývalá jatka mají kupce, maso vystřídá dřevo a plast / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
23, č. 46 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - Jatka - prodej - firmy
- závody - výstavba - nová – pracovní místa - dřevozpracující průmysl
595)

JM

Burdíka střídá Gambasová / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 49 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví - vedoucí - Gambasová, Šárka - zvolení - Rada města Znojm
596)

XA

Den otevřených dveří na znojemské radnici: nejen příležitost podívat se do zákulisí / xa. -- In: Znojemské
listy. -- Roč. 22, č. 21 (2013), s. 8

86

Znojemsko v tisku 2013

Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Radnice (Znojmo, Česko) - den
otevřených dveří
597)

JM

Rozpočet Znojma počítá se 130 investičními akcemi / jm. -- In: Znojemský týde : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 50 (2013), s. 3
dtto:
GABRHEL, Vlastimil. Vize rozpočtu 2014: Snížení dluhu, 130 investic ve všech oblastech a snížení poplatku

za odpady. Znojemsko. 10.12.2013, roč. 23, č. 50, s. 2.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - rozpočty investice - schvalování - Rada města Znojma
598)

JM

Zastupitelé schválili rozpočet / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 51-52 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - rozpočet schválení - Rada města Znojma

 Veřejný život - společenské organizace:
599)

MRVA, Vlastimil

Odešel "Popej" Stehlík / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 10 (2013), s.
1, 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - společenské organizace - spolky - Sokol - Okrašlovací spolek ve Znojmě
- osobnosti - Stehlík, Soběslav, 1929-2013 - úmrtí
600)

PERGROVÁ, Ilona

Okrašlovací spolek uděloval ceny. Už poosmé / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 121 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - společenské organizace - spolky - Okrašlovací spolek ve Znojmě - ocenění
- kulturní - přínos - 8. ročník
601)

SMOLA, Vojtěch

Evropská mládež míří do Znojma / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 145 (2013), s. 3
dtto:
VSM. Mladí z celé Evropy přijíždí do Znojma. Rovnost-Znojemský deník. 2.7.2013, roč. 24, č. 153, s. 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - společenské organizace - občanská sdružení - Občanské sdružení Na
Věčnosti - vycházky - workshopy - cizinci - mládež - Evropané - programy
602)

PERGROVÁ, Ilona

Nesnášel jsem pohled na krev. Zvykl jsem si: chirurg a anesteziolog Vladimír Slezáček ani v důchodu
nezahálí. Stále maluje a předává své znalosti o akupunktuře. Získal ocenění Okrašlovacího spolku / Ilona
Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 160 (2013), s. 2 . -Osobnosti Znojemska.
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Znojmo (Česko) - veřejný život - společenské organizace - spolky - Okrašlovací spolek ve Znojmě osobnosti - malíři - Slezáček, Vladimír, 1940- - rozhovory
603)

PERGROVÁ, Ilona

Park: diskuze v kině již dnes: plánované setkání obyvatel Znojma, které slovo začíná "společenské
organizace" "svolávají představitelé spolkového života, začíná již dnes v pět hodinodpoledne v kině Svět /
Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24 (2013), č. 241, s. 1, 3
dtto:
VSM. Sál kina se zaplnil. Rovnost-Znojemský deník. 17.10.2013, roč. 24, č. 242, s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - společenské organizace - spolky – veřejná debata - diskuse - Kino Svět
- Horní park - Dolní park - úpravy
604)

MOŠTĚK, Martin

Spolky: Obnovte park jinak / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24 (2013), č. 243, s. 3
dtto:
EKR. Purpurová, nebo zelená? Znojemští se přou o park . Mladá fronta dnes. 23.10.2013, roč. 24, č. 247, s.
2, Jižní Morava.
Znojmo (Česko) - veřejný život - společenské organizace - spolky – veřejná debata - diskuze - Kino Svět
- parky - Horní park - Dolní park - úpravy
605)

KRUTIŠ, Dalibor

Clary jsou brigádníci z vranovského zámku / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 287 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
Znojmo (Česko) - veřejný život - společenské organizace - občanská sdružení - Občanské sdružení Clary
- osobnosti - zakladatelé - soudci - Klempa, Aleš - rozhovory

 Veřejný život - politické strany:
606)

TIK

Nejvyšším pirátem na okrese je Zdeněk Chládek z Jaroslavic / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.
-- Roč. 23, č. 3 (2013), s. 2
dtto:
RZT. Ve Znojmě vzniklo sdružení Pirátské strany. Znojemský týden. 14.1.2013, roč. 13, č. 3, s. 2.
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - Česká pirátská strana - místní sdružení - založení předsedové - Chládek, Zdeněk
607)

SMOLA, Vojtěch

DSSS: na Znojmo dáváme trestní oznámení : vedení znojemské buňky extremistické DSSS podává na vedení
znojemské radnice trestní oznámení kvůli prodeji městských bytů / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 36 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - Dělnická strana sociální spravedlnosti - trestní
oznámení
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608)

SMOLA, Vojtěch

Mobil poslance měla k podnikání: vystoupení Kateřiny Brožové, Aleše Brichty či Petra Bendeho bylo možné
objednat na mobilu poslance Ladislav Skopala (ČSSD) / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 62 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - poslanci - Skopal, Ladislav - poslanecké - výhody využívání - kontrola
609)

SMOLA, Vojtěch

Znojemskou ODS povede Kovařík / Vojtěch Smola, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 70 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - politika - ODS – místní sdružení - předsedové - Kovařík,
Pavel - zvolení
610)

TIK

Pavel Kovařík střídá Petra Nezvedu / TIK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 13 (2013),
s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - politika - ODS – místní sdružení - předsedové - Kovařík,
Pavel - zvolení
611)

IPE

Petice za prokazování původu příjmů zamíří do Znojma / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 157 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - příjmy - majetek - dokazování - zákony - petice
612)

MOŠTĚK, Martin

O hlasy si řekne Pro Znojmo : značku a program nového sdružení představili ve Znojmě jeho členové / Martin
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 201 (2013), s. 201
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Kacetl: Pro lidi jsme už teď čitelní. Rovnost-Znojemský deník. 29.8.2013, roč. 24, č. 201,
s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - komunální politika - místní sdružení - Pro Znojmo vznik - programy
613)

SMOLA, Vojtěch

ODS nominovala plavce Svobodu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 203 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - Občanská demokratická strana - volby - političtí
kandidáti - Svoboda, Květoslav, 1982- - Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna - nominace
614)

MOŠTĚK, Martin

Kandidátky: starosta i plavec : nejvýše mezi kandidáty pronikli zástupci Znojemska u největších stran / Martin
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 213 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - političtí kandidáti - volby - 2013 - příprava
615)

BE

Pro Znojmo chce do zastupitelstva / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 36 (2013), s. 2
dtto:
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EIS. Politické strany selhávají, sdružení Pro Znojmo chce nabídnout alternativu. Znojemsko. 3.9.2013, roč.
23, č. 36, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - politické strany - komunální politika - místní sdružení - Pro Znojmo programy

 Veřejný život - obyvatelstvo:
616)

SVATOŇOVÁ, Martina

Toužila jsem po chlapci. Zadařilo se / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 2 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - novorozenci - narození - statistiky
617)

LP

Znojemské svatby v roce 2012 / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 1 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - svatby - statistiky - 2012
618)

JM

Na Nový rok se narodil Adam / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 2 (2013), s. 1
dtto:
JAN. Adam byl první nejen v ráji. Znojemsko. 8.1.2013, roč. 23, č. 2, s. 1.
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - novorozenci - narození - statistiky - 2012
619)

BE

ANO si řeklo loni celkem 226 párů / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 3 (2013), s. 6
dtto:
MD. Loňské svatby: na břehu řeky i pódiu divadla. 5+2 dny. 7.2.2013, roč. 2, č. 6, s. 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - svatby - statistiky - 2012
620)

HAMBÁLEK, Tomáš

Stížnosti: radnice ignoruje dopisy / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 102 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - Radnice (Znojmo, Česko) podatelny - dopisy - ztráty - obyvatelé - stížnosti
621)

EISENBRUK, Jiří

Adolf a Marie Alexovi jsou platinoví / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č.
21 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - sňatky - platinová svatba - výročí - oslavy
622)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo se vylidňuje. Vsi lákají: osm set obyvatel ubylo Znojmu za posledních pět let / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 168 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - úbytek - stěhování - statistiky

90

Znojemsko v tisku 2013

623)

CHAF

Manželé Šulovi oslavili diamantovou svatbu / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 34 (2013),s. 16
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Diamantová svatba Marie a Jaroslava. Znojemsko. 20.8.2013, roč. 23, č. 34, s. 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - svatby - diamantová svatba - oslavy
624)

EIS

Josef Štola stoletý / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 39 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Štola, Josef - 100. výročí - narození
625)

BLAHA, Jan

Vladimír Němec, syn Znojma / Jan Blaha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 51-52 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - rodáci - Němec, Vladimír, 1952- - biografie

 Policie:
626)

MM

Policisté dostali nový přístroj na zjišťování drog u řidičů / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 28 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - silniční - kontroly - řidiči - měřící přístroje - návykové látky
627)

MOŠTĚK, Martin

Strážníci dostanou nový systém / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 47 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - strážníci - elektronické - systémy - zavedení - schválení
628)

KRUTIŠ, Dalibor

Policie šetří rodinnou tragédii: smrt muže a ženy v rodinném domě ve Znojmě vyšetřují od středy krajští
kriminalisté / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 63
(2013), s. 1
dtto:
BOM. Muž ve Znojmě zavraždil manželku a pak sebe. Mladá fronta dnes. 16.3. 2013, roč. 24, č. 64, s. 1,
Jižní Morava
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - vraždy - Česko. Policie. Krajské ředitelství
Jihomoravského kraje - vyšetřování
629)

KRUTIŠ, Dalibor

Američané chtěli vědět, jak sbíráme informace / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 66 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - kriminální policie - osobnosti - kriminalisté - Mráka, Jan - rozhovory
630)

DUŠKOVÁ, Markéta

Lidé chtějí přechody, další se nechystají / Markéta Dušková. -- In: 5+2dny. -- Roč. 2, č. 10 (2013), s. 3
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dtto:
XA. Daří se omezovat problémová místa k přecházení silnic . Znojemské listy. 7.3.2013, roč. 22, č. 4, s. 8.
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - chodci – přechody pro chodce - návrhy - schvalování
- Policie ČR
631)

KRUTIŠ, Dalibor

Policisté se brání návratu šéfů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 84 (2013), s. 1, 2
dtto:
JM. O policistech rozhodnou nadřízení. Znojemský týden. 25.3.2013, roč. 13, č. 13, s. 1, 2.
dtto:
JM. Policistům se nelíbí návrat kolegů. Znojemský týden. 8.4.2013, roč. 13, č. 15, s. 2.
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - Územní odbor PČR Znojmo – policisté - Pavelka, Mojmír - Pokorný,
Petr - funkce - návrat - nesouhlas – otevřené dopisy
632)

KRUTIŠ, Dalibor

Strážník vysoudil na Znojmu milion / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 89 (2013), s. 1
dtto:
SVATOŇOVÁ, Martina. Strážník vysoudil milion. Raději by práci. 5+2 dny. 25.4.2013, roč. 2, č. 17, s. 1.
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - policie - strážníci - Pechura, Radek - protiprávní - propuštění Městský úřad Znojmo - finanční - kompenzace
633)

VSM

Znojmo investuje do strážníků, má to urychlit jejich práci / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 90 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - investice - servery - software - dotace - Městský úřad
Znojmo
634)

CHAF

Tragédie na Jugoslávské: Dcera našla mrtvé rodiče / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 12 (2013), s. 1
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Rodinná tragédie: zůstaly dvě děti. Znojemsko. 19.3.2013, roč. 23, č. 12, s. 1.
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - vraždy - kriminalisté - vyšetřování
635)

JM

Odhozených injekčních stříkaček je víc / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 13 (2013), s. 2
dtto:
TZ; LP. Pozor na odhozené injekční stříkačky! Znojemské listy. 18.4.2013, roč. 22, č. 7, s. 5.
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - injekční - stříkačky - sběr - bezpečnost
636)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojemští policisté jsou bez vedoucího / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 111 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - Územní odbor PČR Znojmo – policisté - Pokorný, Petr - funkce návrat - služební cesty
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637)

SVATOŇOVÁ, Martina

Městská policie modernizuje / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 17 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - kamery - kamerové systémy - modernizace
638)

MRVA, Vlastimil

Plukovník JUDr. Mojmír Pavelka se vrací na post šéfa znojemské policie / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko.
-- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 13 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - Územní odbor PČR Znojmo – policisté - Pavelka, Mojmír - Pokorný,
Petr - Hradecký, Jiří - funkce - návrat
639)

CHAF

Pavelku a spol zachránil nepořádek na policii / chaf. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 14 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - Územní odbor PČR Znojmo – policisté - zneužití - pravomoci - soudy
- Okresní soud ve Znojmě - tresty - zproštění
640)

PERGROVÁ, Ilona

Cesta za vzděláním bývá ráno plná nebezpečí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 138 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - přechody pro chodce - děti - nebezpečí - policie bezpečnost
641)

HOMOLA, Miroslav

Vietnamku z herny ubil maminčin mazánek / Miroslav Homola. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23,
č. 150 (2013), s. 9
dtto:
ZPL. Barmanku ubil pro dvanáct tisíc korun. Chtěl po ní i sex. Rovnost-Znojemský deník. 28.6.2013, roč. 23,
č. 150, s. 4.
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - vraždy - barmanky - vrazi - viny - posuzování - soudy
- Krajský soud v Brně
642)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo pohlídá více strážníků / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 162 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - strážníci - počty - navýšení - bezpečnost
643)

HOMOLA, Miroslav

Mazánek dostal za ubití Vietnamky 17,5 roku / Miroslav Homola. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč.
22, č. 171 (2013), s. 7
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - vraždy - barmanky - vrazi - tresty - Krajský soud v
Brně
644)

KRUTIŠ, Dalibor

Kauza Pavelka: zasáhl Zeman / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 181 (2013), s. 1, 2
dtto:
JM. Policisté míří k Nejvyššímu soudu. Znojemský týden. 12.8.2013, roč. 13, č. 33, s. 1.
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Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - Územní odbor PČR Znojmo – policisté - Pavelka, Mojmír - Pokorný,
Vladimír - Hradecký, Jiří - zneužití pravomoci - obžaloby - zproštění - dovolání - Česko. Nejvyšší soud
645)

EK

Bývalý tajemník Znojma Krejčíř má problém. Další obvinění / ek. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 187 (2013), s. 3, Jižní Morava
dtto:
SMOLA, Vojtěch. Krejčíř čelí dalšímu obvinění. Rovnost-Znojemský deník. 13.8.2013, roč. 24, č. 187, s. 1
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestní stíhání - zneužití úřední pravomoci - veřejné zakázky 2009-2010 - Krejčíř, Vladimír - obvinění
646)

SMOLA, Vojtěch

Kauza Krejčíř: strany se odvolaly / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 193 (2013), s. 1
dtto:
JM. V kauze Krejčíř se odvolal i státní zástupce. Znojemský týden. 26.8.2013, roč. 13, č. 35, s. 1.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Kauza Krejčíř: obě strany se už odvolaly. 5+2 dny. 19.9.2013, roč. 2, č. 38, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestní stíhání - zneužití úřednípravomoci - veřejné zakázky 2009-2010 - Krejčíř, Vladimír - obvinění - odvolání - Vrchní soud v Olomouci
647)

ČTK

Extajemník půjde znovu před soud / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 204
(2013), s. 1, Jižní Morava
dtto:
JM. Krejčíře opět vyšetřuje policie. Znojemský týden. 19.8.2013, roč. 13, č. 34, s. 1.
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestní stíhání - zneužití úřední pravomoci - veřejné zakázky Krejčíř, Vladimír - obvinění - obžaloba - Okresní státní zastupitelství Znojmo
648)

SMOLA, Vojtěch

Prodej obchodu prověřuje policie / Vojtěch Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 220 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - právo - vlastnické právo - nemovitosti - nebytové prostory - prodejny - Městský úřad
Znojmo - prodej - Vídeňská ul. - Policie ČR - šetření
649)

KRUTIŠ, Dalibor

Dva muži umřeli ve dvou dnec : dvěma tragédiemi, při kterých okolo Vinobraní umírali mladí muži, se zabývá
znojemská policie / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
227 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - Jevišovice (Znojmo, Česko) - policie - Policie ČR - sebevraždy - úmrtí - policejní
vyšetřování
650)

SMOLA, Vojtěch

Krejčíř půjde znovu před soud / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24 (2013), č. 243, s. 1
dtto:
MIV. Extajemník Krejčíř čelí další žalobě. Právo. 19.10.2013, Roč. 23, č. 244, s. 12.
dtto:
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JM. Krejčířovi hrozí druhá obžaloba. Znojemský týden. 9.9.2013, roč. 13, č. 37, s. 1.
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestní stíhání - zneužití úřední pravomoci - veřejné zakázky Krejčíř, Vladimír - obvinění - obžaloba - Okresní soud ve Znojmě
651)

KRUTIŠ, Dalibor

Pobodal dva muže. Hledají ho: Turka žijícího v Rakousku hledají policisté / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 264 (2013), s. 1, 2
dtto:
MIV. Zatykač na podezřelého za pokusy o vraždu. Právo. 14.11.2013, roč. 23, č. 265, s. 7.
dtto:
SVOBODA, Martin. Znojmo je pod kontrolou. Mladá fronta dnes. 15.11.2013, roč. 24, č. 266, s. 1, 2, Jižní
Morava.
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - násilí – pachatelé trestných činů – vyšetřování
652)

KRUTIŠ, Dalibor

Kvůli zločinnosti vzniká petice / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 266 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - napadení - kriminalita - omezení - mítinky - petice Dukelská ul.
653)

KRUTIŠ, Dalibor

Mítink proti hernám: kritika policie i radnice / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 268 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - napadení - kriminalita - omezení - mítinky - petice Dukelská ul.
654)

KRUTIŠ, Dalibor

Politici o mítinku věděli. Ale nepřišli / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 269 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - napadení - kriminalita - omezení - mítinky - petice Dukelská ul. - zastupitelé - neúčast
655)

KŘIVÁNKOVÁ, Eva

Znojmem cloumá nenávist k Turkům kvůli útoku nožem: incident u hotelu Dukla posílí nesnášenlivost ve
Znojmě, která směřuje zejména vůči Turkům, jezdícím sem za zábavou / Eva Křivánková. -- In: Mladá fronta
dnes. – ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, č. 270 (2013), s. 2, Jižní Morava
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - kriminalita - etnické skupiny - nesnášenlivost protesty - osobní bezpečnost
656)

KRUTIŠ, Dalibor

Místo služby lesu revírník pytlačil: těžko uvěřitelný případ se stal v lese u Znojma / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 276 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - příroda - lesy - Lesní správa Znojmo - zaměstnanci - krádeže - Policie ČR - vyšetřování
657)

RZT

Radnice pracuje na tom, aby Znojmo bylo město bezpečné pro život / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 43 (2013), s. 1, 2
dtto:
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PI. Nová bezpečnostní koncepce znojemské radnice. Znojemsko. 22.10.2013, roč. 23, č. 43, s. 2.
dtto:
XA. Radnice usiluje o bezpečnost pro všechny. Znojemské listy. 24.10.2013, roč. 22, č. 18, s. 1, 8-10.
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - Městská policie - kriminalita - prevence kriminality - koncepce vypracování
658)

KRUTIŠ, Dalibor

Radnice: prodej nebyl za hranou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 291 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - hospodaření - nemovitosti nebytové prostory - prodejny - prodej - Vídeňská ul. - Policie ČR - šetření - ukončení
659)

RED

Krejčíře čeká další soud / red. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585.
-- Roč. 13, č. 44 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestní stíhání - zneužití úřední pravomoci - veřejné zakázky Krejčíř, Vladimír - obvinění - obžaloba - Okresní soud ve Znojmě
660)

JM

Lidé se bouří proti násilí na Dukelské / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 47 (2013), s. 1, 3
dtto:
JAN. Pobodaní muži spustili lavinu. Znojemsko. 19.11.2013, roč. 23, č. 47, s. 1, 9. - dtto: DUŠKOVÁ,
Markéta. Násilnosti se staly koloritem Dukelské. 5+2 dny. 21.11.2013, roč. 2, č. 47, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - napadení - kriminalita - omezení - mítinky - petice Dukelská ul.
661)

XA

Starosta podnikl kroky k zajištění bezpečnosti obyvatel dolní části města / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč.
22, č. 20 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - policie - Městská policie - strážníci - počty - navýšení - bezpečnost
662)

JM

Nejvyšší soud rozhodne letos / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 49 (2013), s. 1
dtto:
JM. Šéf žalobců neuspěl v kauze znojemských policistů. Znojemský týden. 9.12.2013, roč. 13, č. 50, s. 1.
dtto:
MRVA, Vlastimil. Nejvyšší soud smetl trvale ze stolu kauzu tří znojemských policistů. Znojemsko. 10.12.2013,
roč. 23, č. 50, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - Brno (Česko) - policie - Policie ČR - Územní odbor PČR Znojmo - policisté - Pavelka,
Mojmír - zneužití pravomoci - obžaloby - zproštění - dovolání - Česko. Nejvyšší soud
663)

JM

Petice za bezpečnost podepsalo 1 422 lidí / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 50 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - napadení - kriminalita - omezení - mítinky - petice Dukelská ul.
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 Soudnictví:
664)

MOŠTĚK, Martin

Věznici opustí polovina vězň : prezidentská amnestie dá podle prvního odhadu svobodu stovce odsouzených
ze znojemské věznice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 2 (2013), s.1
dtto:
SMOLA, Vojtěch. Amnestie: z věznice šel loupit. Rovnost-Znojemské noviny. 5.1.2013, roč. 24, č. 4, s. 1,
3, 4
Znojmo (Česko) - soudnictví - vězeňství - věznice - Vazební věznice Znojmo - pravomoci prezidenta amnestie
665)

MOŠTĚK, Martin

Po amnestii vyhledal hned mladý muž pomoc azylového domu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 4 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - soudnictví - vězeňství - věznice - vězni - amnestie
666)

SMOLA, Vojtěch

Dřevojanův soud: nadále ve Znojmě / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 6 (2013), s. 1
dtto:
SMOLA, Vojtěch. Dřevojanův soud: vypovídají policisté. Rovnost-Znojemský deník. 20.2.2013, roč. 24, č.
43, s.2
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - kauzy - trestné činy - vydírání - Dřevojan, Zbyšek - soudní řízení Okresní soud ve Znojmě
667)

HOMOLA, Miroslav

Údajným úplatkům se říkalo příspěvek / Miroslav Homola. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 7
(2013), s. 7
dtto:
ČTK. Úplatky? To byly příspěvky městu, hájí se Krejčíř. Mladá fronta dnes. 9.1.2013. roč. 24, č. 7, s. 2, Jižní
Morava
dtto:
VALÍKOVÁ, Zuzana. Soud s Krejčířem: svědek Horáková. Rovnost-Znojemský deník. 9.1.2013, roč. 24, č.
7,
s. 1
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - soudní procesy - korupce - Krejčíř, Vladimír - Krajský soud v Brně
- výslech svědků
668)

ČTK

Majetek Znojma je v exekuci, právníci se snaží o její zrušení / čtk. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 19 (2013), s. 1, Jižní Morava
dtto:
SMOLA, Vojtěch. Na majetek města je exekuce. Znojemský deník-Rovnost. 23.1.2013, roč. 24, č. 19, s. 1.
dtto:
MD. Majetek Znojmě je v exekuci. 5+2 dny. 31.1.2013, roč. 2, č. 5, s. 2.
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Znojmo (Česko) - soudnictví - majetek obcí - dluhy - exekuce - zrušení
669)

VSM

Exekuci zúžili. Necílí už do rotundy / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. - ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 21 (2013), s. 3
dtto:
VOJTEK, Milan. Znojemská radnice již není v exekuci. Právo. 31.1.2013, roč. 23, č. 26, s. 11.
dtto:
JM. Exekuce se týká už jen části majetku. Znojemský týden. 28.1.2013, roč. 13, č. 5, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) - soudnictví - majetek obcí - dluhy - exekuce - částečné - zmírnění
670)

DUŠKOVÁ, Markéta

Čtvrtina vězňů je na svobodě / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 2 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - soudnictví - vězeňství - věznice - Vazební věznice Znojmo - pravomoci prezidenta amnestie
671)

POPELA, Libor

V kauze Krejčíř vypovídají svědci / Libor Popela. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 3 (2013), s. 9
dtto:
JM. Krejčírovy úplatky řešil krajský soud. Znojemský týden. 10.12.2012, roč. 12, č. 50, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - soudní procesy - korupce - Krejčíř, Vladimír - Krajský soud v Brně
- svědci - výslechy
672)

TOMAN, Jan

Z dějin udavačství na Znojemsku - příběh první, léta třicátá: O potrestání klavíristy Otto Teichta / Jan Toman.
-- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 12, č. 49 (2012), s. 13
Znojmo (Česko) - dějiny - 20. stol. - 30. léta - soudnictví - udavačství - kauzy - učitelé - Teicht, Otto historie
673)

MIV

Kauza exekuce končí, platí původce / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 33 (2013), s. 11
dtto:
ČTK. Exekuce na znojemský majetek končí. Mladá fronta dnes. 11.2.2013, roč. 24, č. 35, s. 3, Jižní Morava.
dtto:
IPE. Exekuci na majetek Znojma už úředníci zastavili. Rovnost-Znojemský deník. 22.2.2013,
roč. 24, č. 45, s. 3.
Znojmo (Česko) - soudnictví - majetek obcí - dluhy - exekuce - zrušení
674)

JM

Propuštěných vězňů je méně / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 3 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - soudnictví - vězeňství - věznice - Vazební věznice Znojmo - pravomoci prezidenta amnestie
675)

CHAF

Soud s Krejčířem: Vypovídali Jiří Ludvík i Renata Horáková / chaf, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 3 (2013), s. 1, 2
dtto:
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JM; CHAF. Soud s Krejčířem: Vypovídali svědci z firem i z radnice. Znojemský týden. 21.1.2013, roč. 13, č.
4, s. 1, 2.
dtto:
CHAF.Soud s Krejčířem se blíží do finále, stále nic zásadního. Znojemský týden. 28.1.2013, roč. 13, č. 5, s.
1, 2.
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - soudní procesy - korupce - Krejčíř, Vladimír - Krajský soud v Brně
- svědci - výslechy
676)

JM

Kauza Krejčíř: Soud rozhodne za 14 dnů / jm. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 6 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - soudnictví - korupční - kauzy - úplatkářství – veřejné zakázky - Krejčíř, Vladimír obžaloby - Krajský soud v Brně - rozhodnutí
677)

KOZELKA, Petr

Bývalý tajemník radnice ve Znojmě na rok za mříže / Petr Kozelka. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč.
23, č. 49 (2013), s. 7
dtto:
BOŘIL, Martin. Extajemníka ze Znojma poslal soud za podvod na rok za mříže. Mladá fronta dnes.
27.2.2013, roč. 24, č. 49, s. 1, 2, Jižní Morava.
dtto:
KUČERÁK, Vojtěch. Krejčíř dostal rok vězení a pokutu. Rovnost-Znojemský deník. 27.2.2013, roč. 24, č.
49, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) - soudnictví - korupční - kauzy - úplatkářství – veřejné zakázky - Krejčíř, Vladimír odsouzení - Krajský soud v Brně
678)

MOŠTĚK, Martin

Soud s Dřevojanem: odročeno / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 49 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - kauzy - trestné činy - vydírání - Dřevojan, Zbyšek - soudní řízení odročení - Okresní soud ve Znojmě
679)

KOLÍNKOVÁ, Eliška

"Policie zastrašovala svědky" : po více než dvou letech od zatčení odchází bývalý tajemník znojemské radnice
Vladimír Krejčíř od soudu s jednoletým trestem / Eliška Kolínková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 53 (2013), s. 3, Jižní Morava
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - soudní procesy - korupce - Krejčíř, Vladimír - rozsudek
680)

PERGROVÁ, Ilona

Kauza Krejčíř: žalobce už zvažuje odvolání / Ilona Pergrová. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 56 (2013), s. 3
dtto:
JM; CHAF. Žalobce chce pro Krejčíře šest let, pro podnikatele podmínku. Znojemský týden. 25.2.2013, roč.
13, č. 9, s. 1, 4.
Znojmo (Česko) - soudnictví - korupční - kauzy - úplatkářství – veřejné zakázky - Krejčíř, Vladimír odsouzení - Krajský soud v Brně - odvolání
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681)

JM

Exekuce brzy skončí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -Roč. 13, č. 7 (2013), s. 1
dtto:
PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana. Exekuce u konce, privatizace frčí dál. Znojemsko. 12.2.2013, roč. 23, č. 7, s. 1.
Znojmo (Česko) - soudnictví - majetek obce - dluhy - exekuce - zrušení
682)

CHAF

Kauza Krejčíř směřuje do finále, otazníky zůstanou / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 8 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - soudnictví - korupční - kauzy - úplatkářství – veřejné zakázky - Krejčíř, Vladimír obžaloby - Krajský soud v Brně - rozhodnutí
683)

CHAF

Policisté nechtěně potvrdili nestandardnost prohlídky u Dřevojana / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 9 (2013), s. 1, 3
dtto:
MRVA, Vlastimil; JANÍČKOVÁ, Alžběta. Dřevojan bezdůvodně obvinil soudce, že ho omezuje. Znojemsko.
26.2.2013, roč. 23, č. 9, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - kauzy - trestné činy - vydírání - Dřevojan, Zbyšek - soudní řízení Okresní soud ve Znojmě
684)

POPELA, Libor

Extajemník Krejčíř půjde na rok do vězení / Libor Popela. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 10 (2013), s. 4
dtto:
CHAF. Krejčíř dostal rok, podnikatele soud očistil. Znojemský týden. 4.3.2013, roč. 13, č. 10, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) - soudnictví - korupční - kauzy - úplatkářství – veřejné zakázky - Krejčíř, Vladimír odsouzení - Krajský soud v Brně
685)

MOŠTĚK, Martin

Dřevojanův soud: zkoumali e-maily / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 80 (2013), s. 1, 3
dtto:
BE. Dřevojanova kauza pokračovala dalšími výslechy svědků. Znojemský týden. 4.3.2013, roč. 13, č. 10,
s. 1, 2.
dtto:
TIK. Dřevojan: Takoví blbci jako já se už nerodí. Znojemsko. 5.3.2013, roč. 23, č. 10, s. 3.
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - kauzy - trestné činy - vydírání - Dřevojan, Zbyšek - soudní řízení Okresní soud ve Znojmě
686)

KRUTIŠ, Dalibor

Strážník vysoudil na Znojmu milion / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 89 (2013), s. 1
dtto:
SVATOŇOVÁ, Martina. Strážník vysoudil milion. Raději by práci. 5+2 dny. 25.4.2013, roč. 2, č. 17, s. 1.
Znojmo (Česko) - soudnictví - kauzy - policie - strážníci - Pechura, Radek - protiprávní - propuštění Městský úřad Znojmo - finanční – kompenzace
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687)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Extajemník Krejčíř se odvolává / Alžběta Janíčková, TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
23, č. 10 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - soudnictví - korupční - kauzy - úplatkářství – veřejné zakázky - Krejčíř, Vladimír odsouzení - Krajský soud v Brně - odvolání
688)

MOŠTĚK, Martin

Kauza Dřevojan: soud řešil porno / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 103 (2013), s. 2
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Dřevojanův soud: dojde na porno. Rovnost-Znojemský deník. 7.5.2013, roč. 24, č. 106,
s. 1
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - kauzy - trestné činy - pornografie - Dřevojan, Zbyšek - soudní
řízení - Okresní soud ve Znojmě
689)

CHAF

Vyšetřování Dřevojana provází podraz ze strany policie / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 14 (2013), s. 1, 2
dtto:
CHAF. U soudu s Dřevojanem se objevil důkaz podivného postupu vyšetřovatele. Znojemský týden. 8.4.2013,
roč. 13, č. 15, s. 2.
dtto:
MRVA, Vlastimil. Dřevojan u soudu napadal policii a byl soustavnš napomínán. Znojemsko. 9.4.2013, roč.
23, č. 15, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - kauzy - trestné činy - vydírání - Dřevojan, Zbyšek - soudní řízení Okresní soud ve Znojmě
690)

CHAF

Fraška v kauze Dřevojan pokračuje / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 19 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - kauzy - trestné činy - vydírání - Dřevojan, Zbyšek - soudní řízení Okresní soud ve Znojmě
691)

MOŠTĚK, Martin

Vydírání: rozsudek v pátek / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník.-- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 142 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - kauzy - trestné činy - vydírání - Dřevojan, Zbyšek - soudní řízení rozsudky
692)

MOŠTĚK, Martin

Za dětské porno dostal podmínku: podmíněný trest za vydírání a přechovávání dětské pornografie / Martin
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 145 (2013), s. 1
dtto:
CHAF. Kauza Dřevojan spěje do finiše. Jakého? Znojemský týden. 17.6.2013, roč. 13, č. 25, s. 1, 2.
dtto:
CHAF. Triumf soudce Rujbra: Dal Dřevojanovi podmínku. Znojemský týden. 24.6.2013, roč. 13, č. 26, s. 1,
2.
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Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - kauzy - trestné činy - vydírání - dětská pornografie - Dřevojan,
Zbyšek - soudní rozhodnutí a stanoviska
693)

SMOLA, Vojtěch

Kauza Krejčíř: padne odvolání? / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 147 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - soudnictví - korupční - kauzy - úplatkářství – veřejné zakázky - Krejčíř, Vladimír odsouzení - Krajský soud v Brně - písemné - rozsudky - odvolání
694)

KRUTIŠ, Dalibor

Justiční omyl míří k ministryni / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 165 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - kauzy - pošťačky - přepadení - justiční omyly - Schindler, Jaroslav
- stížnosti – Ministerstvo spravedlnosti
695)

MRVA, Vlastimil

Za vydírání a dětskou pornografii dostal Dřevojan tři roky / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 23, č. 26 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - kauzy - trestné činy - vydírání - dětská pornografie - Dřevojan,
Zbyšek - soudní rozhodnutí a stanoviska
696)

KRUTIŠ, Dalibor

Justiční omyl řešila ministryně: ministryně spravedlnosti Marie Benešová podala stížnost pro porušení zákona
/ Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 206 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - soudní procesy - justiční omyly - zákony - porušení - stížnosti Benešová, Marie, 1948- - Česko. MInisterstvo spravedlnosti
697)

KONVALINOVÁ, Petra

Petr Knötig: Ke Znojmu mám úzký a vřelý vztah / Petra Konvalinová. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 31 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - Česko. Nejvyšší soud - osobnosti - tiskoví mluvčí - Knötig, Petr rozhovory
698)

CHAF

Jednatelé firem: Chceme očistit naše jména / chaf, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 34 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - soudnictví - Krajský soud v Brně - korupce - boj proti korupci - Městský úřad Znojmo
- podnikatelé - obvinění - rozsudky - zproštění - odvolání
699)

CHAF

Benešová vyhověla Schindlerově žádosti / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 36 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - kauzy - pošťačky - přepadení - justiční omyly - Schindler, Jaroslav
- stížnosti – Ministerstvo spravedlnosti
700)

MOŠTĚK, Martin

Přepadení žen u Nejvyššího soudu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 259 (2013), s. 1, 3
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Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - Česko. Nejvyšší soud - kauzy - pošťačky - přepadení - justiční
omyly - Schindler, Jaroslav - Čepura, Tomáš - stížnosti - projednání
701)

ŘÍMANOVÁ, Michaela

Kauza Schindler: opět ve Znojmě: dílčím úspěchem skončil včera boj Jaroslava Schindlera za očištění jeho
jména od nálepky zločince / Michaela Římanová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 270 (2013), s. 1
dtto:
KAR. Neloupil. Přesto seděl a má cejch. Mladá fronta dnes. 28.11.2013, roč. 24, č. 277, s. 1, 4.
Brno (Česko) - Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - kauzy - justiční omyly - Schindler, Jaroslav - Česko.
Nejvyšší soud - rozhodnutí
702)

CHAF

Kauza Dřevojan: Krajský soud se námitkami nezabýval / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 42 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - Krajský soud v Brně - kauzy – trestné činy - vydírání - dětská
pornografie - Dřevojan, Zbyšek - soudní rozhodnutí a stanoviska
703)

JM

Loupežné přepadení doručovatelek jde znovu k Nejvyššímu soudu / jm, chaf. -- In: Znojemský týden :
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 47 (2013), s. 1
dtto:
JAN. Pošťačky řeší dnes Nejvyšák. Znojemsko. 19.11.2013, roč. 23, č. 47, s. 1.
Znojmo (Česko) - soudnictví - soudy - Česko. Nejvyšší soud - kauzy - pošťačky - přepadení - justiční
omyly - Schindler, Jaroslav - Čepura, Tomáš - stížnosti - projednání
704)

CHAF

Soudce v kauze Schindler třikrát porušil zákon / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 48 (2013), s. 1, 3
dtto:
JAN. Jaroslav Schindler má stále naději. Znojemsko. 26.11.2013, roč. 23, č. 48, s. 3.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Přepadení půjde opět před soud. 5+2 dny. 28.11.2013, roč. 2, č. 48, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - Brno (Česko) - soudnictví - soudy - kauzy - justiční omyly- Schindler, Jaroslav - Česko.
Nejvyšší soud - rozhodnutí

 Církev:
705)

MOŠTĚK, Martin

Hradiště dostane sochu sv. Rostislava / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 25 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - církev - slavnosti - cyrilometodějské - jubileum - sochy expozice - zpřístupnění
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706)

MM

Výročí věrozvěstů oslaví Znojmo na Hradišti / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 37 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - církev - slavnosti - cyrilometodějské - jubileum - sochy socha sv. Rostislava - expozice - zpřístupnění - oslavy - programy
707)

BE

I Znojmo si připomene výročí příchodu věrozvěstů / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 7 (2013), s. 2
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Hradiště se připravuje na věrozvěsty. 5+2 dny. 11.4.2013, roč. 2, č. 15, s. 1, 5.
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - církev - slavnosti - cyrilometodějské - jubileum - oslavy programy
708)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Vezmu si fertuch a půjdu za tím buchbindrem do verkštatu: na Hradišti žil probošt, díky kterému fertuch v
kuchyni nenosíme / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 9 (2013), s.
5
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - církev - kostel sv. Hippolyta - osobnosti - opatové - probošti
- Rivola, Jan František Josef, 1649-1734 - biografie
709)

MOŠTĚK, Martin

Andělů strážných mám hodně a jsou šikovní: strahovský premonstrát marian Husek má za sebou Mont Blanc,
seskoky padákem i potápění. Zdůrazňuje, že jepředevším loucký farář / Martin Moštěk. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 95 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - církev - osobnosti - premonstráti
710)

PERGROVÁ, Ilona

Muzea i kostely otevřou dnes večer své brány: prohlédnout si nepřístupná místa kostelů, ochutnat hostie na
grilu nebo porovnat Měsíc mohou lidé právě dnes večer / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
– ISSN 802-0933. -- Roč. 24, č. 120 (2013), s. 3
dtto:
JAN. Muzeum versus kostel. Znojemsko. 28.5.2013, roč. 23, č. 22, s. 4.
Znojmo (Česko) - církev - kostely - akce - Noc kostelů - muzea – Muzejní noc - programy
711)

BE

Výročí věrozvěstů Cyrila a Metoděje si připomeneme i ve Znojmě / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč.
13, č. 21 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - církev - slavnosti - cyrilometodějské - jubileum - oslavy
712)

EIS

Noc kostelů ve Znojmě / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
23, č. 21 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - církev - kostely - akce - Noc kostelů - programy
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713)

MOŠTĚK, Martin

Hradiště chystá pouť a oslavu věrozvěstů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 137 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - církev - poutě - slavnosti - cyrilometodějské - jubilem 1150. výročí - oslavy
714)

MOŠTĚK, Martin

Hradiště slavilo věrozvěsty a knížete / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 139 (2013), s. 3
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Oslavili příchod věrozvěstů. Znojemsko. 18.6.2013, roč. 23, č. 25, s. 1, 5.
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - církev - poutě - slavnosti - cyrilometodějské - jubileum 1150. výročí - oslavy - reportáže
715)

SMOLA, Vojtěch

Poutníci finišují. Zítra mají být na Velehradě / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 196 (2013), s. 2
dtto:
MM. Poutníci dorazili na Velehrad. Skončila i Cesta k písmu. Rovnost-Znojemský deník. 26.8.2013, roč. 23,
č. 198, s. 3.
dtto:
CHAF. Mise z Oslnovic už je v Istanbulu. Znojemský týden. 12.8.2013, roč. 13, č. 33, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - církev - poutní cesty - cyklistické - poutě - poutníci - Velehrad (Česko)
716)

MOŠTĚK, Martin

Voříšek: Pouť je zkušenost, kterou doporučuji / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 205 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - církev - cyklistické - poutě - poutníci - cyklisté - osobnosti - Voříšek, Pavel - rozhovory
717)

VSM

Výstava v klášteře představí Velkomoravské Znojmo / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 205 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - církev - věrozvěstové - Konstantin, svatý, 827-869 - Metoděj, svatý, ca 815-885 příchod - oslavy - výstavy – Velkomoravské Znojmo - Minoritský klášter
718)

CHAF

Poutníci dorazili na Velehrad / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 35 (2013), s. 1, 2
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Našlapali přes tři tisíce kilometrů na kole. Znojemsko. 24.9.2013, roč. 23, č. 39, s.
5.
Znojmo (Česko) - církev - poutní cesty - cyklistické - poutě - poutníci - Velehrad (Česko)
719)

JM

Svatováclavskou kapli má farnost kostela svatého Mikuláše / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 37 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - církev - kaple - Kaple sv. Václava (Znojmo, Česko) - nájemní smlouvy - Kostel sv. Mikuláše
(Znojmo, Česko) - Informační centrum církevních památek Znojma - vytvoření
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720)

SMOLA, Vojtěch

Advent ve Znojmě: napřed běh, pak oslavy / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 280 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - církev - svátky - tradice - Advent - programy - akce - Horní náměstí - reportáže
721)

MOŠTĚK, Martin

Na Štedrý den jsme se pomodlili a pak svítili: znojemský děkan Mons. Jindřich Bartoš slouží ve Znojmě a okolí
již tři desítky let. V rozhovoru pro Deník mluví o smyslu adventního času a vzpomíná na dětství / Martin
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 281 (2013), s. 2 . -- Osobnosti
Znojemska.
Znojmo (Česko) - církev - osobnosti - kněží - Bartoš, Jindřich - rozhovory
722)

SMOLA, Vojtěch

Výjimečný betlém stojí pod přehradou / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 283 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - církev - tradice - Advent - Vánoce - betlémy – Koželužská ul. - Drozd, Jan
723)

LP

Užijte si advent s přáteli / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 20 (2013), s. 1, 7-9
Znojmo (Česko) - církev - svátky - tradice - advent - programy - akce - Horní náměstí
724)

EIS

Znojmo má svůj betlém / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 51 (2013), s. 21
Znojmo (Česko) - církev - tradice - betlémy - výstavy – Klášter premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko) 13. ročník

 Sociální péče:
725)

VSM

Znojemská charita chystá tříkrálové zimní kino / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 1 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - dobročinné akce – Tříkrálová sbírka - Zimní kino - Oblastní
charita Znojmo
726)

MOŠTĚK, Martin

Tříkrálová sbírka začne letos promítáním: do tradičního dobročinného koledování se zapojí na třináct set
dobrovolníků / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 3
(2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - benefiční akce – Tříkrálová sbírka - Oblastní charita Znojmo zahájení
727)

MOŠTĚK, Martin

Od vyhoření mi pomáhají kolegové z Charity: šéfem Oblastní charity ve Znojmě je již dvacet let Evžen Adámek.
Dřívě, než se stal ředitelem, zorganizoval sbírku šatstva a potravin pro lidi postižené válkou / Martin Moštěk.
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-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 12 (2013), s. 2. -- Osobnosti
Znojemska.
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - osobnosti - vedoucí pracovníci Adámek, Evžen - rozhovory
728)

MM

Pečovatelky změní brzy adresu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
25 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - pečovatelství - Oblastní charita Znojmo - sídla - stěhování Pontassievská ul.
729)

DAK

E-aukce zlevní rekonstrukci azylového domu ve Znojmě / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 32 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - bezdomovci - azylové domy - elektroinstalace - rekonstrukce elektronické aukce - ceny - snížení
730)

DUŠKOVÁ, Markéta

Rekonstrukce seniorům zajistí více komfortu i míst / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 5 (2013),
s. 4
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři - důchodci - domovy pro seniory - Penzion pro důchodce Znojmo,
p. o. - U Lesíka - rekonstrukce
731)

BE

Koledníci vykoledovali první statisíce / be, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 3 (2013), s. 8
dtto:
JM. Tříkrálová sbírka rozdělí 1 566 365 korun. Znojemský týden. 28.1.2013, roč. 13, č. 5, č. 8.
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - dobročinné akce – Tříkrálová sbírka - 13. ročník
732)

KRUTIŠ, Dalibor

Kolaudace domova: již v dubnu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 38 (2013), s. 3
dtto:
SMOLA, Vojtěch. Fasáda nového domova důchodců: hotovo. Rovnost-Znojemský deník. 16.2.2013, roč.
24, č. 40, s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři - domovy pro seniory - Penzion pro důchodce Znojmo, p. o. - U
Lesíka - kolaudace
733)

MOŠTĚK, Martin

Znojemská charita slaví právě dnes dvacet let : rovné dvě desítky let slouží potřebným na Znojemsku oblastní
charita / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 39 (2013),
s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - 20. výročí - založení
734)

DUŠKOVÁ, Markéta

Chtěl pomoct utečencům. Založil charitu / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny.-- Roč. 2, č. 7 (2013), s. 4
dtto:
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EISENBRUK, Jiří. Před dvaceti lety jezdily sestry za pacienty na kolech. 12.2.2013, roč. 23, č. 7, s. 5.
Znojmo (Česko) - sociální péče - Oblastní charita Znojmo - osobnosti - ředitelé - Adámek, Evžen
735)

DAK

Dětské centrum má Family Point / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 48 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - dětská - zdravotní - centra - Family Point - Dětské centrum Znojmo - ul.
Mládeže
736)

MOŠTĚK, Martin

Důchodci se dočkají nového pavilonu. V létě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 57 (2013), s. 3
dtto:
MD. Nový pavilon se důchodcům otevře v létě. 5+2 dny. 21.3.2013, roč. 2, č. 12, s. 5.
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři - důchodci - domovy pro seniory - Penzion pro důchodce Znojmo,
p. o. - U Lesíka - rekonstrukce - dokončení
737)

JM

Oblastní charita Znojmo slaví dvacetiny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 7 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - 20. výročí - založení
738)

PERGROVÁ, Ilona

Nevidomí se vypraví do Podyjí. S průvodcem / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 69 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - nevidomí - zrakově postižení – slabozrací - TyfloCentrum Brno. Středisko
Znojmo - příroda - Podyjí (Česko) – Národní park Podyjí (Česko) - vycházky – průvodci
739)

XA

Ve Family Pointu mají maminky s dětmi dveře otevřené / xa. -- In: Znojemskélisty. -- Roč. 22, č. 3 (2013),
s. 6

dtto:

SVATOŇOVÁ, Martina. Family Point slouží dětem i ve Znojmě. 5+2 dny. 14.3.2013, roč. 2, č. 11, s. 4.
Znojmo (Česko) - sociální péče - dětská - zdravotní - centra - Family Point - Dětské centrum Znojmo - ul.
Mládeže
740)

MD

Coolna nemohla slavit jinak, než cool / md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 10 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - sociální péče - nízkoprahová centra - Klub Coolna Znojmo - 4. výročí - založení Masarykovo náměstí - oslavy - fotografie
741)

HAMBÁLEK, Tomáš

Stacionář zdražil. A teď mizí klienti / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 93 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - Hradiště sv. Hypolita (Znojmo, Česko) - sociální péče stacionáře - Denní stacionář sv. Damiána – služby - ceny - zvýšení - klienti - úbytek
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742)

SVATOŇOVÁ, Martina

Nevidí. Ale nebojí se žít tak, jako ostatní / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 17 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - sociální péče - nevidomí - zrakově postižení – slabozrací - TyfloCentrum Brno. Středisko
Znojmo - příroda - Podyjí (Česko) – Národní park Podyjí (Česko) - vycházky - průvodci
743)

T

Klášter duněl hudbou a šustil penězi (pro děti) / t. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 15
(2013), s. 1
Znojmo (Česko) - sociální péče - charitativní akce - Phoenix od srdce - 2. ročník - Klášter premonstrátů
(Louka, Znojmo, Česko) - benefiční – koncerty
744)

BE

Nadace Phoenix pomáhá dětem od srdce / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 18 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - nadace - Nadace Phoenix - Phoenix od srdce - děti - pomoc
745)

DUŠKOVÁ, Markéta

Dílna jako lék na nemocnou duši / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 21 (2013), s. 17
dtto:
JM. Dílna svaté Kláry má díky městu důstojnější prostředí. Znojemský týden. 24.6.2013, roč. 13, č. 26, s.
5.
Znojmo (Česko) - sociální péče - sociální služby - Oblastní charita Znojmo - chráněné dílny - Dílna sv.
Kláry - duševně nemocní - terapie
746)

SLOVÁK, Libor

Dary dobrého slova a útěchy : počátky charitativní činnosti ve Znojmě / Libor Slovák. -- In: Znojemsko. -ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 22 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Charita svatého Kříže - pečovatelská služba - Pláňková, Marie
- historie - vzpomínky
747)

XA

Nový domov otevřel brány seniorům / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 12 (2013), s. 1, 8-9
dtto:
BE. Domov pro seniory je hotov! Znojemský týden. 1.7.2013, roč. 13, č. 27, s. 4.
dtto:
PAS. První obyvatelé nového domova pro seniory se postěhují v červenci. Znojemsko. 2.7.2013, roč. 23,
č. 27, s. 3.
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři - důchodci - domovy pro seniory - Penzion pro důchodce Znojmo,
p. o. - U Lesíka - rekonstrukce - dokončení
748)

XA

Znojemští Šikulové mají dobře našlápnuto k úspěchu / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 12 (2013),
s. 4-5
Znojmo (Česko) - sociální péče - tělesné postižení - handicapovaní – práce - zaměstnání - společnosti Šikulové - stavebnice – výroba
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749)

JM

Znojemská Coolna je Skokan roku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 27 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - sociální péče - nízkoprahová centra - Klub Coolna Znojmo - ocenění - ČASovaná bota čestná uznání - udělení
750)

DUŠKOVÁ, Markéta

Plný domov. Ale nabírá / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 27 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři - důchodci - domovy pro seniory - Penzion pro důchodce Znojmo,
p. o. - U Lesíka - otevření - kapacita - naplnění
751)

MIV

Stacionář sv. Damiána se dočkal proměny / miv. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 197 (2013),
s. 12

dtto:

JM. Stacionář na Hradišti je nyní v kondici. Znojemský týden. 12.8.2013, roč. 13, č. 33, s. 5.
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - Hradiště sv. Hypolita (Znojmo, Česko) - sociální péče stacionáře - Denní stacionář sv. Damiána – opravy – rekonstrukce
752)

VSM

Znojemská Coolna předvedla aktivity / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 207 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - sociální péče - nízkoprahová centra - Klub Coolna Znojmo - Nízkoprahový klub Vrakbar
Jihlava - volný čas - děti - mládež - akce
753)

KRUTIŠ, Dalibor

Centrum Znojma patřilo sociálním službám a pomoci / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 207 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - služby - prezentace - akce – Den sociálních služeb - 4. ročník - Horní
náměstí
754)

VSM

Sdružení ADRA opět shání ve Znojmě nové dobrovolníky / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 212 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - charitativní činnost - humanitární organizace - ADRA Dobrovolnické centrum ADRA - dobrovolníci - hledání
755)

IPE

Coolna otevře dveře své maringotky / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 221 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - sociální péče - nízkoprahová centra - Klub Coolna Znojmo - maringotky - den otevřených
dveří - Holandská ul.
756)

VSM

Děti se opět vydají na Dýňovou stezku / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 240 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo – Dýňová stezka
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757)

JM

Maringotka: Místo pro radu, pomoc i využití volného času / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 35 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - sociální péče - nízkoprahová centra - Klub Coolna Znojmo - maringotky - Holandská ul.
- výročí
758)

DAK

Klienti Ateliéru Samuel vystavují / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 252 (2013), s. 3
dtto:
IPE. Ateliér Samuel vystavuje i prodává. Rovnost-Znojemský deník. 5.11.2013, roč. 24, č. 257, s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - charitativní činnost – Oblastní charita Znojmo - Ateliér Samuel
- výstavy - Dům umění (Znojmo, Česko)
759)

JM

Domov pomáhá, když selže rodina / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 39 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - sociální péče - azylové domy - Domov pro matky a otce
v tísni
760)

BE

Svaz tělesně postižených ve Znojmě pomáhá desítkám lidí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 39 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - sociální péče - tělesné postižení - Svaz tělesně postižených - služby - představení
761)

BE

Domov pro seniory: Máme plno / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 40 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři - důchodci - domovy pro seniory - Penzion pro důchodce Znojmo,
p. o. - U Lesíka - otevření - kapacita - naplnění
762)

VSM

Pečovatelské domy Znojmo opraví / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 261 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - senioři - důchodci - zařízení sociální péče - domy s pečovatelskou službou
- opravy - rekonstrukce
763)

VSM

I ve Znojmě mohou darovat potraviny / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 264 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - národní - potravinová - sbírka - akce
- Darujte potraviny aneb Potraviny pomáhají - nákupní centra - obchody
764)

MOŠTĚK, Martin

Charita dostala cenu. V senátu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 276 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - charitativní činnost – Oblastní charita Znojmo - soutěže oborové - ocenění - Česko. Parlament. Senát
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765)

DUŠKOVÁ, Markéta

Přibývá pěstounů typu "Mám volné pokoje, děti bych si vzal" / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2,
č. 46 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - sociální péče - děti - dětské domovy - pěstounská péče - Dětský domov Znojmo osobnosti - ředitelé - Nachtnebl, Antonín - rozhovory
766)

MM

Tříkrálová sbírka: dvě stovky pokladniček vydaly milion / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 25, č. 14 (2014), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - charitativní akce – Oblastní charita Znojmo - Tříkrálová sbírka
2014

 Zdravotnictví:
767)

PERGROVÁ, Ilona

Stará nemocnice je na prodej. Za 72 milionů: kraj prodává areál staré nemocnice na Vídeňské ulici ve Znojmě.
Pacienti opustí tamní oddělení zřejmě během následujících tří let / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 2 (2013), s. 3
dtto:
ČTK. Stará nemocnice ve Znojmě je k mání za více než 72 milionů.Mladá fronta dnes. 5.1.2013, roč. 24,
č. 4, s. 2, Jižní Morava
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - stará nemocnice - prodej - schválení - Jihomoravský kraj
(Česko) - zájemci
768)

KRUTIŠ, Dalibor

Nemocnice Znojmo vyhlásila zákaz návštěv. Je zde i H1N1 / Dalibor Krutiš, Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 13 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - chřipka - prasečí chřipka - výskyt návštěvy - zákaz
769)

KRUTIŠ, Dalibor

Žena s prasečí chřipkou zemřela / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 18 (2013), s. 1
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Žena s prasečí chřipkou ve znojemské nemocnici zemřela. 5+2 dny. 24.1.2013, roč. 2,
č. 4, s. 4.
dtto:
JM. Znojemsko má první oběť prasečí chřipky. Znojemský týden. 28.1.2013, roč. 13, č. 5, s. 1.
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - nakažlivé - nemoci - prasečí chřipka výskyt - pacienti - úmrtí
770)

DUŠKOVÁ, Markéta

Netopeera nejčastěji potká pervitin / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 2 (2013), s. 26
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - protidrogová - centra - Kontaktní centrum Netopeer - drogově závislí
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771)

SVATOŇOVÁ, Martina

Areál staré nemocnice je na prodej. Zůstane jen léčebna / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2,
č. 3 (2013), s. 3
dtto:
LP. Stará nemocnice je na prodej, léčebna zůstane. Znojemské listy. 24.1.2013, roč. 22, č. 1, s. 4.
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - stará nemocnice - prodej - schválení - Jihomoravský kraj
(Česko) - zájemci
772)

EIS

Minimální cena za starou nemocnici je 72, 5 milionu / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
23, č. 2 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - stará nemocnice - prodej - schválení - Jihomoravský kraj
(Česko) - zájemci
773)

JM

Prasečí chřipka i ve Znojmě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 4 (2013), s. 1
dtto:
JAN. Návštěvám STOP! Znojemsko. 22.1.2013, roč. 23, č. 4, s. 3.
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - chřipka - prasečí chřipka - výskyt návštěvy - zákaz
774)

PERGROVÁ, Ilona

Stará nemocnice: zatím bez kupce / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 42 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – stará nemocnice - prodej - schválení Jihomoravský kraj (Česko) - kupci - nezájem
775)

JM

Netopeer může pomoci i gamblerům / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 6 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - protidrogová - centra - Kontaktní centrum Netopeer - hráčství gamblerství - pomoc
776)

MOŠTĚK, Martin

Znojemská nemocnice zrušila zákaz návštěv / Martin Moštěk. -- In: Znojemské noviny. -- ISSN 18020933. -- Roč. 11, č. 8 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - respirační - onemocnění - chřipka návštěvy - zákaz - zrušení
777)

MOŠTĚK, Martin

Stará nemocnice je opět v prodeji / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 59 (2013), s. 3
dtto:
MS. Prodej staré nemocnice jde do druhého kola. 5+2 dny. 28.3.2013, roč. 2, č. 13, s. 4.
dtto:
MM. Stará nemocnice je na prodej za stejnou cenu. Už potřetí. Rovnost-Znojemský deník. 15.4.2013, roč.
24, č. 88, s. 3
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Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – stará nemocnice - prodej - schválení Jihomoravský kraj (Česko) - druhé kolo
778)

SLUŽBA

Služba první pomoci míří do nové nemocnice: od dubna se Lékařská služba první pomoci stěhuje ze staré
nemocnice do nové. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 67 (2013), s. 3
dtto:MS. Akutní případy řeší už jen nová nemocnice. 5+2 dny. 11.4.2013, roč. 2, č. 15, s. 4.
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice (Znojmo, Česko) - zdravotní péče - lékařská
služba první pomoci - přesun
779)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo: roste počet závislých : kontaktní centrum netopeer eviduje každým rokem více a více klientů / Dalibor
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 74 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - drogová závislost - protidrogová – centra - Kontaktní centrum Netopeer
- klienti - evidence - nárůst
780)

SVATOŇOVÁ, Martina

Méně peněz péči nemocnice neohrozí / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 16 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - finance - zálohy - snížení - zdravotní
pojišťovny - úhradová vyhláška – Ministerstvo zdravotnictví
781)

DUŠKOVÁ, Markéta

Počet drogově závislých roste / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 16 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - drogová závislost - protidrogová – centra - Kontaktní centrum Netopeer
- klienti - evidence - nárůst
782)

JM

Pohotovost už brzy v nové nemocnici / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 13 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice (Znojmo, Česko) - zdravotní péče - lékařská
služba první pomoci - přesun
783)

JM

Nemocnice letos hospodaří se 740 miliony / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 19 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - hospodaření - rozpočty - snížení
784)

KOC, Lumír

Nemocnice má novou přistávací plochu pro vrtulníky / Lumír Koc. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 127 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - vrtulníky - přistávací plochy - výstavba –
dokonč
785)

MOŠTĚK, Martin

Atmosféra města člověka myslím vychovává : stomatolog Karel Floryk pochází z Vyškova, přes deset let ale
působí ve Znojmě. Vedle provozování své praxe se zapojil do kulturního života města / Martin Moštěk. -In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 129 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
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Znojmo (Česko) - zdravotnictví - osobnosti - zubní lékaři - Floryk, Karel - rozhovory
786)

MOŠTĚK, Martin

Nemocnice čeká zateplení. Ušetří za topení / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 130 (2013), s. 3
dtto:
JM. Zateplení nemocnice začne ještě letos. Znojemský týden. 10.6.2013, roč. 13, č. 13, s. 1.
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - budovy - zateplení - plánování - energie finance - úspory
787)

EISENBRUK, Jiří

Tak stará jako drahá, a nikdo ji nechce / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23,
č. 21 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – stará nemocnice - prodej - schválení Jihomoravský kraj (Česko) - druhé kolo
788)

SMOLA, Vojtěch

Znojmo: osm otrav muchomůrkou: znojemská nemocnice přijala v uplynulých dnech již osm lidí přiotrávených
prudce jedovatou muchomůrkou tygrovanou / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 134 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice (Znojmo, Česko) - pacienti - otravy - příjem
789)

SMOLA, Vojtěch

Otravy muchomůrkou: nakonec devět případů, už je ale klid / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 135 (2013), s. 3
dtto:
JM. Sedm lidí už otrávila muchomůrka. Znojemský týden. 10.6.2013, roč. 13, č. 24, s. 3.
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - nemocnice - Nemocnice (Znojmo, Česko) - pacienti - otravy - houby příjem
790)

DUŠKOVÁ, Markéta

Hart: Vybrat si správné rodiče / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 24 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - ortopedicko-traumatologické oddělení osobnosti - lékaři - Hart, Radek - rozhovory
791)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojemská nemocnice pozastaví nadstandardy: kvůli nálezu ústavního soudu přestane Nemocnice Znojmo
nabízet svým pacientům ekonomicky náročnější varianty péče / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 155 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - lékařská péče - nadstandardy – Nemocnice (Znojmo, Česko) - Česko.
Ústavní soud - zrušení
792)

KRUTIŠ, Dalibor

Nemocnice koupí nové sanitky. Z peněz města: čtyři nové sanitky může koupit Nemocnice Znojmo díky dotaci
města / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 160 (2013),
s. 3
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - vozový – park - sanitní vozy - nákup dotace - Městský úřad Znojmo
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793)

SMOLA, Vojtěch

Keramička s Kapkou naděje pomohly dětem v nemocnici / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 168 (2013), s. 3
dtto:
JM. Kapka naděje i pro znojemskou nemocnici. Znojemský týden. 22.7.2013, roč. 13, č. 30, s. 1.
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - Laufen CZ, s.r.o. - nadační fondy - Nadační
fond Kapka naděje - spolupráce – modernizace
794)

PERGROVÁ, Ilona

Znojmo: stará nemocnice stále čeká na kupce / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 176 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – stará nemocnice - prodej - nabídky - kupci
- nezájem
795)

PERGROVÁ, Ilona

Šéf záchranky: 2 lékaři non-stop : obavy a panika související se změnou zákonů o záchranné službě se
Znojemsku tentokrát vyhnou / Ilona Pergrová, Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 178 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - zdravotnická záchranná služba – lékařská první pomoc - lékaři - sanitky
- výjezdy
796)

HOLIŠOVÁ, Romana

Znojemská nemocnice chystá změny v parkování / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 181 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - doprava - parkování - parkovací místa změny – plánování
797)

JM

Nadstandardy se ruší i ve znojemské nemocnici / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 28 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - pacienti - nadstandardní - péče - zrušení
798)

MOŠTĚK, Martin

Nemocnice: parkování plaťte / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 198 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - doprava - parkování - parkoviště - opravy
- dokončení - zpoplatnění
799)

EIS

Kapka naděje darovala nemocnici 170 000 / eis. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 30
(2013), s. 1
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - Laufen CZ, s.r.o. - nadační fondy - Nadační
fond Kapka naděje - spolupráce - modernizace
800)

SMOLA, Vojtěch

Parkování u nemocnice: řidiči si už zvykají / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 208 (2013), s. 3
dtto:

116

Znojemsko v tisku 2013

JM. Za parkování nad nemocnicí se platí. Znojemský týden. 26.8.2013, roč. 13, č. 35, s. 5.
dtto:
LP. Nemocnice změnila parkovací systém. Přibyly závory, připravte si drobné. Znojemské listy. 5.9.2013,
roč. 22, č. 15, s. 2.
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - doprava - parkování - parkoviště - opravy
- zpoplatnění - zkušební provoz
801)

JM

Nižší poplatky v nemocnici: Až od ledna / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 33 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - pacienti - hospitalizace - poplatky - snížení
- 2014
802)

KRUTIŠ, Dalibor

Nemocnice může přijít o miliony / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 222 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - pacienti - hospitalizace - poplatky - zrušení
- 2014
803)

VSM

Nová nemocnice má moderní CT přístroj / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 223 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) – rentgenová diagnostika - lékařské
diagnostické přístroje - počítačová tomografie - nákup
804)

BE

Havlíková: Lidé přichází stále častěji s různými úzkostmi / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 34 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - psychologie - osobnosti - psychologové - psychoterapeuti - Havlíková,
Štěpánka - rozhovory
805)

ČTK

Ve znojemské nemocnici se otevřely dva opravené operační sály / ČTK. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. - Roč. 23, č. 235 (2013), s. 10
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Nemocnice má nové sály a tomograf. Rovnost-Znojemský deník. 9.10.2013, roč. 24,
s. 3.
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - budovy - rekonstrukce - operační sály –
otevřen
806)

JM

Nové "cétéčko" má nižší rentgenové záření / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 39 (2013), s. 3
dtto:
JAJTNER, Pavel. Nemocnice má nový CT přístroj. Znojemsko. 1.10.2013, roč. 23, č. 40, s. 8.
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - radiologie - diagnostika (lékařství) diagnostické - přístroje - počítačová tomografie
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807)

LP

Čtyřicet let léčby těla i duše / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 18 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - 40. výročí - založení - historie současnost

 Hospodářství:
808)

MOŠTĚK, Martin

Praha mi nic nedávala, proto jsem se vrátil : mladý podnikatel a organizátor hudebních festivalů Pavel Kovařík
se po několika letech působení v pražské firmě rozhodl pro rodné Znojmo. Táhlo ho to totiž zpět /
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 24 (2013), s. 2
. -- Osobnosti Znojemska.
Znojmo (Česko) - hospodářství - podnikání - osobnosti - organizátoři - Kovařík, Pavel - rozhovory
809)

MOŠTĚK, Martin

Dělám, co jsem zdědil po generacích předků : podnikatel, člen spolků a spoluzakladatel Občanské platformy
Karel Fiala hovoří o svých zkušenostech i o rodinné tradici sedláků a podnikatelů / Martin Moštěk. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 60 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
Znojmo (Česko) - hospodářství - volný trh - podnikání - osobnosti - podnikatelé - Fiala, Karel - rozhovory
810)

PERGROVÁ, Ilona

Za každou práci se dřevem jsem moc vděčný : zakázky z masívu má ze všeho nejraději truhlář Martin Pavlík.
Kvůli ceně však většina jeho zákazníků dává přednost nábytku z lamina / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 87 (2013), s. 2 . -- Řemesla na Znojemsku.
Znojmo (Česko) - hospodářství - podnikání - řemesla - truhlářství – nábytek - výroba nábytku
811)

DAK

Ve Znojmě vystoupí na konferenci Vladimír Dlouhý / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 97 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - hospodářství - konference - Přeshraniční spolupráce a mezinárodní obchod - Okresní
hospodářská komora - Dlouhý, Vladimír, 1953- - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
812)

PERGROVÁ, Ilona

Zručnost prokazují handicapovaní u Šikulů: modelářské stavebnice nebo modely aut vyrábí zatím v
pronajatých prostorách znojemská firma Šikulové / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 177 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - hospodářství - podnikání - firmy - Šikulové – sociálně ohrožené skupiny - projekty Kolumbus - zaměstnání - podpora
813)

XA

Druhá návštěva u Šikulů: špičkové technologie, více zaměstnanců / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22,
č. 17 (2013), s. 10
Znojmo (Česko) - hospodářství - podnikání - firmy - Šikulové – sociálně ohrožené skupiny - projekty Kolumbus - zaměstnání - podpora
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814)

MOŠTĚK, Martin

Mašek: Dokud lidé kupují loutky, není tak zle : znojemský řezbář Pavel Mašek u řemesla prakticky vyrostl. Po
otci nejprve převzal vedení únanovské dílny, již třiadvacet let podniká / Martin Moštěk. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 297 (2013), s. 2 . -- Řemesla na Znojemsku.
Znojmo (Česko) - hospodářství - podnikání - řemesla - řezbářství - loutkářství - osobnosti - řezbáři Mašek, Pavel

 Služby:
815)

RED

Soutěž o kadeřnické studio je u konce / red. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 2 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - služby - kadeřnictví - soutěže - umístění - Salon Image - 1. místo
816)

SVATOŇOVÁ, Martina

Město vyhlásilo stop reklamě / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 3 (2013), s. 2
dtto:
XA. Reklamní bannery zmizí z historického centra. Znojemské listy. 24.1.2013, roč. 22, č. 1, s. 3.
Znojmo (Česko) - služby - reklama - reklamní - bannery - omezení - historické centrum - městská
památková rezervace - Městský úřad Znojmo
817)

BE

S rekonstrukcí smuteční síně se počítá už letos / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 2 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - služby - pohřebnictví - smuteční síně - rekonstrukce - plánování
818)

JM

V centru bude méně reklam / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 2 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - služby - reklama - reklamní - bannery - omezení - historické centrum - městská
památková rezervace - Městský úřad Znojmo
819)

DAK

Daně: rozšířili úřední hodiny / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 43
(2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - úřady - Finanční úřad ve Znojmě - služby - rozšíření
820)

HAMBÁLEK, Tomáš

Stacionář zdražil. A teď mizí klienti / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 93 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - Hradiště sv. Hypolita (Znojmo, Česko) - sociální péče stacionáře - Denní stacionář sv. Damiána – služby - ceny - zvýšení - klienti - úbytek
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821)

HAMBÁLEK, Tomáš

Vodu z kohoutku na přání? Také restaurace Znojma se přidávají / Tomáš Hambálek. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 93 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - služby - restaurace - voda - nabídky - průzkumy – Česko pije z vodovodu
822)

SMOLA, Vojtěch

Plovárna Louka se otevře již tuto sobotu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 112 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - Louka - otevření – sezony - zahájení
823)

SMOLA, Vojtěch

Plovárna slaví deset let. Kvůli počasí se ale oslavy posunou / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 150 (2013), s. 3
dtto:
LP. Plovárna v Louce oslaví první desítku. Znojemské listy. 27.6.2013, roč. 22, č. 12, s. 1.
Znojmo (Česko) - služby - koupání - koupaliště - plovárny – Městská plovárna Louka - 10. výročí - založení
- oslavy
824)

MAREK, Jiří

Městské lázně teď opět opravují, proměny se dočká strop i sauna / Jiří Marek. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.162 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - služby - lázně - Městské lázně - bazény - opravy - rekonstrukce
825)

MOŠTĚK, Martin

Radní chystají nový bazén. V Louce / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 181 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - Městská plovárna Louka - kryté bazény - výstavba plánování
826)

DUŠKOVÁ, Markéta

Cyklistům poradí u řeky Dyje / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 29 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - cykloturistická centra - informační střediska - Obří
hlava - Cyklo Klub Kučera Znojmo - služby
827)

KRUTIŠ, Dalibor

Centrum Znojma patřilo sociálním službám a pomoci / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 207 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - služby - prezentace - akce – Den sociálních služeb - 4. ročník - Horní
náměstí
828)

PERGROVÁ, Ilona

Urbánková vystavuje své brýle. V optice / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 214 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - služby - obchody - Oční optika Kocandová - brýle - vernisáže - Urbánková, Naďa, 1939829)

BE

Svaz tělesně postižených ve Znojmě pomáhá desítkám lidí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 39 (2013), s. 5
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Znojmo (Česko) - sociální péče - tělesné postižení - Svaz tělesně postižených - služby - představení
830)

XA

Znojemští hasiči s novou technikou dosáhnou 39 metrů / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 16 (2013),
s. 2
Znojmo (Česko) - služby - hasiči - Hasičský záchranný sbor - technika - vozový park - rozšíření
831)

PERGROVÁ, Ilona

Hřbitov nerozšíří, opraví pouze síň / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 258 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - služby - pohřebnictví - hřbitovy - Městský hřbitov - opravy - rekonstrukce - zamítnutí
- finance - nedostatek - smuteční síně - modernizace
832)

PERGROVÁ, Ilona

Pozemky pro rozšíření hřbitova leží ladem / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 259 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - služby - pohřebnictví - hřbitovy - Městský hřbitov Znojmo - rozšíření - odklad - Rada
města Znojma
833)

MIV

Krytý bazén má nahradit novostavba / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 265 (2013),
s. 10

dtto:

MOŠTĚK, Martin. Další bazén v Louce? Možná. Rovnost-Znojemský deník. 18.11.2013, roč. 24, s. 268,
s. 1.
Znojmo (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - Městská plovárna Louka - kryté bazény - výstavba plánování
834)

MOŠTĚK, Martin

Radnice pronajme Corso sousedovi: dobová restaurace s kavárnou má od jara vzniknout v někdejším podniku
Corso u Komenského náměstí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 272 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - služby - restaurace - kavárny - Corso - obnovení - pronájem - rozhodnutí Zastupitelstvo města Znojma
835)

MD

Krytý bazén ve Znojmě bude. V plovárně Louka / md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 45 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - služby - koupaliště - plovárny - Městská plovárna Louka - bazény - kryté bazény výstavba – plánovárna

 Obchod:
836)

JM

Corzo je na prodej / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -Roč. 13, č. 13 (2013), s. 3
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Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - Corso - prostory - prodej - nabídky - Zásady prodeje bytů a
nebytových prostor
837)

PERGROVÁ, Ilona

Znojmo zakáže podomní prodej: Znojmo se přidá k ostatním obcím regionu a ochrání obyvatele proti
neobvyklým prodejcům / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 97 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - obchod - obchodníci - podomní - prodej - tržní - řády - vyhláška - Zastupitelstvo města
Znojma - návrhy
838)

HAMBÁLEK, Tomáš

Kacetl: zastavte podezřelý prodej / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 105 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - Vídeňská ul. - prostory - prodej - odložení - žádosti - Kacetl, Jiří,
1976839)

JM

Podomní prodej zakáže i Znojmo / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 18 (2013), s. 1
dtto:
JM. Radnice vykázala podomní i pouliční prodejce. Znojemský týden. 27.5.2013, roč. 13, č. 22, s. 3. - dtto:
MIV. Znojmo ohlídá trhovce i hospodské. Právo. 1.6.2013, roč. 23, č. 127, s. 13.
Znojmo (Česko) - obchod - obchodníci - podomní - prodej - tržní - řády - vyhlášky - Zastupitelstvo města
Znojma – návr
840)

XA

Radnice vykázala z města podomní prodejce / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 10 (2013), s. 1, 2
dtto:
PAS. Podomní prodejce vykázala radnice z města, přesunula se i některá tržiště. Znojemsko. 4.6.2013, roč.
23, č. 23, s. 12.
Znojmo (Česko) - obchod - obchodníci - podomní - prodej - tržní - řády - vyhlášky - Zastupitelstvo města
Znojma - schválení
841)

VSM

Nebytové prostory Corsa si město nakonec ponechá / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 151 (2013), s. 3
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Slavné Corso zůstane nakonec městu. Rovnost-Znojemský deník. 2.7.2013, roč. 24, č.
153, s. 3.
dtto:
JM.Zastupitelé rozhodli: Město Corso neprodá. Znojemský týden. 1.7.2013, roč. 13, č. 27, s. 1.
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - Corso - nebytové - prostory - prodej - nabídky - zrušení Zastupitelstvo města Znojma
842)

PAS

Radnice střeží bývalou prodejnu Corso před rizikovým podnikáním / pas. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 23, č. 29 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - Corso - nebytové - prostory - prodej - nabídky - zrušení Zastupitelstvo města Znojma
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843)

ZP

Corso zůstane městu, zastupitelé ho neprodají / zp, lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 13 (2013), s. 2
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Corso už není na prodej. 5+2 dny. 25.7.2013, roč. 2, č. 30, s. 2.
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - Corso - nebytové - prostory - prodej - nabídky - zrušení Zastupitelstvo města Znojma
844)

PERGROVÁ, Ilona

Urbánková vystavuje své brýle. V optice / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 214 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - služby - obchody - Oční optika Kocandová - brýle - vernisáže - Urbánková, Naďa, 1939845)

PERGROVÁ, Ilona

Corso čeká na návrat ke slávě / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemskýn deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 229 (2013), s. 1
dtto:
MIV. Místo nábytku restaurace. Právo. 5.10.2013, roč. 23, č. 232, s. 12.
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - Corso - nebytové prostory - pronájem - Zastupitelstvo města
Znojma
846)

JM

Corso je k pronájmu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -Roč. 13, č. 40 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - Corso - nebytové prostory - pronájem - Zastupitelstvo města
Znojma
847)

VSM

I ve Znojmě mohou darovat potraviny / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 264 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sociální péče - charita - Oblastní charita Znojmo - národní - potravinová - sbírka - akce
- Darujte potraviny aneb Potraviny pomáhají - nákupní centra - obchody
848)

MOŠTĚK, Martin

Slevy ve Znojmě? Jen zvolna / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 300 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - akce - povánoční - slevy - zahájení
849)

RZT

Do Corsa opět na oběd či dobrou kávu / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 48 (2013), s. 5
dtto:
T. Corso vstává z popela. Znojemsko. 26.11.2013, roč. 23, č. 48, s. 1. –
dtto:
MD. Rozhodnuto: Corso se stane dobovou kavárnou. 5+2 dny. 28.11.2013, roč. 2, č. 48, s. 2.
Znojmo (Česko) - obchod - prodejny - Corso - nebytové prostory - pronájem - schválení - Zastupitelstvo
města Znojma
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 Vodní hospodářství:
850)

DUŠKOVÁ, Markéta

Obří zakázce už nic nebrání / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 3 (2013), s. 1, 4
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - úpravny vody - vodovody - opravy -rekonstrukce - modernizace Vodovody a kanalizace Znojemsko
851)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo zaplatí statisíce korun za přípojky u nádraží / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 31 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - kanalizační - přípojky - poplatky
852)

JM

Antimonopolní úřad řeší losování / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 7 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - kanalizace - výstavba – výběrová řízení - firmy - losování - zrušení
- Vodovody a kanalizace Znojemsko - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
853)

XA

Kubík vody stojí letos ve Znojmě 77, 52 korun / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 3 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - vodné - stočné - ceny - navýšení - Vodárenská akciová společnost
854)

SMOLA, Vojtěch

Startují práce na modernizaci úpravny vody / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 91 (2013), s. 3
dtto:
MD. Modernizace znojemské úpravny vody již odstartovala. 2.5.2013, roč. 2, č. 18, s. 3.
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - úpravny vody - vodovody - opravy - rekonstrukce - modernizace zahájení - Vodovody a kanalizace Znojemsko
855)

CÍLEM

Cílem rekonstrukce znojemské úpravny vody za půl miliardy korun je kvalitní pitná voda pro Znojmo a okolí. - In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 18 (2013), s. 1,
4
dtto:
PI. Cílem rekonstrukce znojemské úpravny vody za půl miliardy korun je kvalitní pitná voda pro Znojmo a
okolí. Znojemsko. 30.4.2013, roč. 23, č. 18, s. 2.
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - úpravny vody - vodovody - opravy - rekonstrukce - modernizace zahájení - Vodovody a kanalizace Znojemsko
856)

JAN

Ze znojemské vodárny nezůstane kámen na kameni / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
23, č. 20 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - úpravny vody - vodovody - opravy - rekonstrukce - modernizace zahájení - Vodovody a kanalizace Znojemsko
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857)

EISENBRUK, Jiří

Dokončení protipovodňových opatření je ve hvězdách / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 23, č. 28 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - povodně - protipovodňová opatření - budování - průtahy - Povodí
Moravy
858)

KRUTIŠ, Dalibor

Losovačka: Gabrhel si mne ruce, Málek nevěří / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 200 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - úpravny vody - vodojemy – vodovodní řády - rekonstrukce - zakázky
- Zájmové sdružení obcí - Vodovody a kanalizace Znojemsko - finance - zastavení
859)

CHAF

Znojmo se vyhnulo problémům s losovačkou / chaf. -- In: Znojemský týden: Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 35 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - úpravny vody - vodojemy – vodovodní řády - rekonstrukce - Zájmové
sdružení obcí - Vodovody a kanalizace Znojemsko - losování - zrušení
860)

BE

Práce na rekonstrukci úpravny vody jsou v plném proudu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 38 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - úpravny vody - vodovody - opravy - rekonstrukce - modernizace zahájení - Vodovody a kanalizace Znojemsko
861)

PERGROVÁ, Ilona

Centrum Znojma dnes zůstane bez vody / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 265 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - vodní hospodářství - vodovodní řády - rekonstrukce – voda - dodávka - přerušení Vodárenská akciová společnost

 Doprava:
862)

KRUTIŠ, Dalibor

Dyjská křižovatka čeká na vyšší bezpečnost / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 9 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - Znojmo-Brno - silnice I/53 - křižovatky - změny - plánování
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
863)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo kdysi zrušilo podchod. Kvůli penězům: jediný podchod, který kdy ve Znojmě byl, nechalo před lety
město kvůli odmítnutí vynaložit nezbytné peníze na jeho úpravu zasypat / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 15 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - křižovatky – podzemní prostory - podchody - Vídeňská ul. Brněnská ul. - zrušení
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864)

DUŠKOVÁ, Markéta

Cestující vlakem ušetří čas / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 1 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - doprava - železniční doprava - tratě - Znojmo-Břeclav - územní rozvoj - plány zkvalitnění - optimalizace
865)

DAK

Za odtažené auto si Znojemští připlatí / dak, vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 26 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - doprava - automobily - odtahy - ceny - navýšení
866)

SMOLA, Vojtěch

Další žaloba na obchvat Znojma : práce na stavbě znojemského obchvatu se zase zkomplikují / Vojtěch
Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 28 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - obchvaty – výstavba - Občanské sdružení Obchvat
- žaloba
867)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo má odtah dražší než Praha / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 30 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - doprava - automobily - odtahy - ceny - navýšení
868)

VOJTEK, Milan

Nová žaloba ohrožuje obchvat Znojma / Milan Vojtek. -- In: Právo. – ISS 1211-2119. -- Roč. 23, č. 33
(2013), s. 11
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - obchvaty – výstavba - Občanské sdružení Obchvat
- žaloby
869)

T

Oživení skomírající železnice za 4,5 miliardy / t. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 22, č. 50
(2012), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - doprava - železniční doprava - tratě - Znojmo-Břeclav - územní rozvoj - plány zkvalitnění - optimalizace
870)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo půlí průtah městem od Prahy na Vídeň / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 45 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - průtahy - města – silnice I/38
871)

MOŠTĚK, Martin

Na Kuchařovické přechod bude, u hřbitova přijde změna později / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 52 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - chodci - přechody pro chodce - návrhy - zřízení
872)

MOŠTĚK, Martin

Obchvat: blokace pokračují. Napůl / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 56 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - obchvaty – výstavba - blokování - územní rozhodnutí
- zrušení - Krajský úřad Jihomoravského kraje - Ředitelství silnic a dálnic ČR
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873)

TIK

Tahanice kolem obchvatu nekončí / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 8 (2013),
s. 1, 3
dtto:
POLÁKOVÁ, Lenka. Stále se zamlčuje podstata sporu. Znojemsko. 19.2.2013, roč. 23, č. 8, s. 3.
dtto:
MD. Vývoj stavby obchvatu: dobré i horší zprávy. 5+2 dny. 21.3.2013, roč. 2, č. 12, s. 3.
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - obchvaty – výstavba - Ředitelství silnic a dálnic ČR
- Občanské sdružení Obchvat - spory - žaloby
874)

DUŠKOVÁ, Markéta

Lidé chtějí přechody, další se nechystají / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 10 (2013), s. 3
dtto:
XA. Daří se omezovat problémová místa k přecházení silnic . Znojemské listy. 7.3.2013, roč. 22, č. 4, s. 8.
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - chodci – přechody pro chodce - návrhy - schvalování
- Policie ČR
875)

KŘIVÁNKOVÁ, Eva

Čekání na zelenou? Ne, Znojmo zkouší víkendy bez semaforů / Eva Křivánková. -- In: Mladá fronta dnes. - ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 79 (2013), s. 3, Jižní Morava
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - křižovatky - semafory - spínání - víkendy - omezení
876)

MOŠTĚK, Martin

Ombudsman: úředníci chybili / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 82 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - dopravní - nehody - přestupkové řízení - úředníci - pochybení
- ombudsman - šetření
877)

DAK

Do znojemských chodníků půjde pět a půl milionu korun / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 85 (2013), s. 3
dtto:
MS. Opravy chodníků spolykají pět milionů. 5+2 dny. 18.4.2013, roč. 2, č. 16, s. 2.
Znojmo (Česko) - doprava - chodníky - opravy - Správa nemovitostí města Znojma
878)

JM

Bitva o obchvat: Investor versus sdružení / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 10 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - obchvaty – výstavba - Ředitelství silnic a dálnic ČR
- Občanské sdružení Obchvat - spory -žaloby
879)

BE

Odtah auta se pěkně prodraží / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 10 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - doprava - automobily - odtahy - ceny - navýšení - .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o.
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880)

SMOLA, Vojtěch

Další nález v místě obchvatu: hrob dítěte z doby kamenné / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 98 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - obchvaty – archeologické nálezy - doba kamenná - naleziště
881)

KRUTIŠ, Dalibor

Semafor nejde, chodci tak riskují : již týdny nefunguje semafor v Přímětické ulici / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 109 (2013), s. 1
dtto:
SMOLA, Vojtěch. Semafor na Přímětické ulici už zase funguje. Rovnost-Znojemský deník. 20.6.2013. roč.
24, č. 143, s. 3
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - křižovatky - semafory - nefunkčnost - Přímětická
ul.
882)

JM

Obchvat: Dokončení první části se posouvá / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 14 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - obchvaty – výstavba - odklad - Ředitelství silnic a
dálnic ČR
883)

KRUTIŠ, Dalibor

Semafory umožňují vjezd na průtah Znojmem : šestice semaforů na křižovatkách se silnicí číslo 1/38 zajištuje
i ve špičce to, že se řidiči z vedlejších silnic dostanou bez potíží na hlavní / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 132 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - křižovatky - semafory - nastavení - bezpečnost
884)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 22 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - doprava - městská doprava - autobusy - autobusová nádraží - ul. Milady Horákové výstavba - historie - současnost - fotografie
885)

MOŠTĚK, Martin

Muzeum připomene výročí zdejší železnice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 137 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - doprava - železniční doprava - železnice – Severozápadní dráhy - vybudování - 140.
výročí - výstavy - muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko)
886)

PERGROVÁ, Ilona

Cesta za vzděláním bývá ráno plná nebezpečí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 138 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - přechody pro chodce - děti - nebezpečí - policie bezpečnost
887)

KŘIVÁNKOVÁ, Eva

Ze Znojma vlakem rovnou do Berlína? Už to bude 140 let / Eva Křivánková. -- In: Mladá fronta dnes. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 142 (2013), s. 3, Jižní Morava
Znojmo (Česko) - doprava - železniční doprava - železnice – Severozápadní dráha - vybudování - 140.
výročí
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888)

KRUTIŠ, Dalibor

Parkovací dům? Ne, jen nová asfaltová plocha : na křižovatce ulic Jana Palacha a Sokolská ve Znojmě se
opravuje parkoviště. Zmizí prašný povrch, přibydou závory a navigace / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 159 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - parkovací plochy – křižovatky - Palachova ul. - Sokolská ul.
- opravy
889)

PAS

Znojmo myslí zeleně, radnice podpořila nákup ekologického autobusu / pas. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 23, č. 23 (2013), s. 12
Znojmo (Česko) - doprava - městská hromadná doprava - ekologické – autobusy - paliva - zemní plyn
890)

MOŠTĚK, Martin

Kruh na Dyjské má už povolení : oprava nebezpečné křižovatky nad Dobšicemi má územní rozhodnutí, zatím
není pravomocné / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
170 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - okružní křižovatky - opravy - dotace - přípravy - Ředitelství
silnic a dálnic ČR
891)

PERGROVÁ, Ilona

Obchvat Znojma: druhá etapa bude pokračovat příští rok / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 174 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - obchvaty - odklad - 2014 - Ředitelství silnic a dálnic
ČR
892)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo vypíná semafory. Kvůli plynulosti : v sobotu odpoledne v době letních dovolených je problém vyjet na
hlavní tah Znojma z vedlejších silnic. Například z Přímětické / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 178 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - křižovatky - semafory - vypínání
893)

HOLIŠOVÁ, Romana

Znojemská nemocnice chystá změny v parkování / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 181 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - doprava - parkování - parkovací místa změny - plánování
894)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 28 (2013), s.
13
Znojmo (Česko) - doprava - železniční doprava - železniční - budovy - výstavba - historie - současnost fotografie
895)

MOŠTĚK, Martin

K nemocnici se pojede lépe : kvůli lepší bezpečnosti i očekávanému zvýšení provozu v navazujícím
budovaném obchvatu bude místo běžné křižovatky u nemocnice kruhový objezd / Martin Moštěk. -- In:
Rovnost-Znojemský deník.-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 189 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - okružní křižovatky - projekty - Městský lesík
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896)

JM

Studie hledá nová parkovací místa / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 29 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - parkování - parkovací místa - hledání - opravy - rekonstrukce
897)

MOŠTĚK, Martin

Nemocnice: parkování plaťte / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 198 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - doprava - parkování - parkoviště - opravy
- dokončení - zpoplatnění
898)

MOŠTĚK, Martin

Trať do Břeclavi: později a méně : oprava železnice ze Znojma do Břeclavi začne nejdříve za rok a půl /
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 199 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - doprava - železniční doprava - tratě - Znojmo-Břeclav - opravy - obnova - úseky - Správa
železniční dopravní cesty (firma)
899)

XA

Staré parkoviště v novém kabátě už v polovině srpna / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 13 (2013),
s. 4
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkoviště - ul. Jana Palacha - Sokolská ul. - rozšiřování - výstavba
- dokončení
900)

XA

Nová prodejna a stánky u autobusového nádraží / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 13 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - doprava - autobusová doprava - autobusová nádraží - pozemky - stavební - projekty návrhy - stánky - prodejny potravin
901)

SMOLA, Vojtěch

Parkování u nemocnice: řidiči si už zvykají / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 208 (2013), s. 3
dtto:
JM. Za parkování nad nemocnicí se platí. Znojemský týden. 26.8.2013, roč. 13, č. 35, s. 5.
dtto:
LP. Nemocnice změnila parkovací systém. Přibyly závory, připravte si drobné. Znojemské listy. 5.9.2013,
roč. 22, č. 15, s. 2.
Znojmo (Česko) - zdravotnictví - Nemocnice (Znojmo, Česko) - doprava - parkování - parkoviště - opravy
- zpoplatnění - zkušební provoz
902)

EIS

Problémová křižovatka se stane bezpečnou / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN1212-169X. -- Roč. 23, č. 31
(2013), s. 3
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - okružní křižovatky - opravy - dotace - přípravy - Ředitelství
silnic a dálnic ČR
903)

EISENBRUK, Jiří

K výročí železnice / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 31 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - doprava - železniční doprava - železnice – Severozápadní dráha - 140. výročí - vznik historie - výstavy
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904)

PERGROVÁ, Ilona

Pohled na poštu zkazil dřevěný stánek / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 225 (2013), s. 1
dtto:
JM. Stánek před poštou je neblahým dědictvím nového nádraží. Znojemský týden. 16.9.2013, roč. 13, č. 38,
s. 3.

dtto:

DUŠKOVÁ, Markéta. Nový stánek lidem vadí. 5+2 dny. 3.10.2013, roč. 2, č. 40, s. 4.
Znojmo (Česko) - doprava - autobusová doprava - autobusové nádraží - pozemky - stavební - projekty návrhy - stánky - umístění
905)

PERGROVÁ, Ilona

Opraví trať, vlaky ale asi nezrychlí : plány na opravu trati ze Znojma do Břeclavi zaměstnávají ministerské i
krajské úředníky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
228 (2013), s. 1, 3
dtto:
KŘIVÁNKOVÁ, Eva. Miliarda zrychlí vlaky. Ne však všem cestujícím. Mladá fronta dnes. 7.10.2013, roč. 24,
č. 233, s. 1, 2, Jižní Morava.
Znojmo (Česko) - doprava - železniční doprava - železnice - tratě - Znojmo-Břeclav - modernizace význam
906)

KRUTIŠ, Dalibor

Dopravní značky: hustý les i nesmysly / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 231 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - dopravní značení - značky - nesmysly - redukce
907)

PERGROVÁ, Ilona

Gabrhel: Bez šinkanzenů se lehce obejdeme: zřejmě již příští rok začne plánovaná oprava trati ze Znojma do
Břeclavi. Na čtyři sta milionů poputuje na úsek ze Znojma do Hrušovan / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 237 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - doprava - železniční doprava - železnice - tratě - Znojmo-Břeclav - modernizace zahájení - 2014 - Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě - nespokojenost
908)

JM

O kruhové křižovatce u nemocnice jedná město se silničáři / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 36 (2013), s. 2Znojmo (Česko) - doprava - silniční
doprava - silnice - okružní křižovatky - projekty - Nemocnice (Znojmo, Česko) - Městský lesík - plánování
909)

IPE

Vlak zastaví za dva roky i u nemocnice / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24 (2013), č. 244, s. 2
Znojmo (Česko) - doprava - železniční doprava - železniční - zastávky - Nemocnice (Znojmo, Česko) tratě - Znojmo-Okříšky - vybudování - plánování
910)

KRUTIŠ, Dalibor

U nemocnice lidi trápí parkování / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 255 (2013), s. 1, 3
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Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkoviště - zpoplatnění – Nemocnice (Znojmo, Česko) - obyvatelé
- panelové domy - protesty
911)

KACETL, Jiří

Konference řešila další osudy Severozápadní dráhy / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 256 (2013), s. 12
Znojmo (Česko) - doprava - železniční doprava - železnice – Severozápadní dráha - osudy - konference konání
912)

PERGROVÁ, Ilona

Ulice ve Znojmě proměnil čas i kolony aut : centrum Znojma, přilehlé ulice i hlavní silniční tah na Jihlavu se
změnily během let téměř k nepoznání. Silnice každý den brázdí tisíce aut / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 260 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - pozemní komunikace - parkovací plochy - automobily
913)

VSM

Ve Znojmě bude nyní vozit cestující i nový elektrobus / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 264 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - doprava - městská doprava - autobusová doprava - elektrobusy - testování - Znojemská
dopravní společnost Psota
914)

KRUTIŠ, Dalibor

Kdo chce řídit autobus, musí mít svou práci rád: miliony kilometrů bez nehody za volanty nejrůznější autobusů
má najeto profesionální řidič Štefan Kobáč z vrbovce. Letos chce s řízením skončit / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 283 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - autobusová doprava - osobnosti - profesionální řidiči Kováč, Štefan - rozhovory
915)

KRUTIŠ, Dalibor

Kasan: Rodiče jsou pohodlní a odírají si auta / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 290 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
Znojmo (Česko) - doprava - silniční doprava - školy - rodiče - děti - odvoz
916)

JM

Parkovné u nemocnice: Emoce i realita / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 46 (2013), s. 3
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Lidem je nové parkování drahé. 5+2 dny. 28.11.2013, roč. 2, č. 48, s. 2.
Znojmo (Česko) - doprava - parkování - parkoviště - zpoplatnění – Nemocnice (Znojmo, Česko) - obyvatelé
- panelové domy - protesty
917)

RZT

Ve Znojmě zkoušejí elektrobus / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 47 (2013), s. 5
dtto:
PI. Ve Znojmě zkoušejí elektrobus. Znojemsko. 19.11.2013, roč. 23, č. 47, s. 1, 11.
Znojmo (Česko) - doprava - městská doprava - autobusová doprava - elektrobusy - testování - Znojemská
dopravní společnost Psota
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 Bydlení:
918)

DUŠKOVÁ, Markéta

Pravidla pronájmu přiostřila / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 5 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - pronájem - podmínky - zpřísnění - Správa nemovitostí
města Znojma
919)

HAMBÁLEK, Tomáš

Znojmo prodává volné byty. Levně : Znojmo prodává stovky prázdných městkých bytů zájemcům obálkovou
metodou / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - prodej - obálková – metoda - zájemci
920)

XA

Město nabízí k prodeji volné byty / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 3 (2013), s. 2
dtto:
MM. Znojmo nabízí tucet volných bytů. Nejvyšší nabídce. Rovnost-Znojemský deník. 17.4.2013, roč. 24,
č. 90, s. 3
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - prodej - obálková – metoda - zájemci
921)

SVATOŇOVÁ, Martina

Téměř dvě stovky lidí už bydlí ve svém / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 12 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - prodej - projekty – Klíč 2018
922)

KRUTIŠ, Dalibor

Stovky lidí se už hlásí ke koupi bytu města : už téměř osm set nájemníků projevilo zájem koupit nájemní byt
ve Znojmě patřící dosud městu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 85 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - prodej – zájemci
923)

JM

Město dostalo za byty už 36 milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 12 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - prodej - Murom a.s.
924)

VOJTEK, Milan

Znojemská radnice nevymáhala dluhy a ztratila tak tři milióny / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 12112119. -- Roč. 23, č. 105 (2013), s. 11
Znojmo (Česko) - bydlení - nebytové prostory - pronájmy - nájemné - neplatiči - dluhy - promlčení
925)

VOJTEK, Milan

Znojmo: za byty má být o sto miliónů víc / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 112
(2013), s. 10
dtto:
JM. Město dostalo za byty už 70 milionů. Znojemský týden. 13.5.2013, roč. 13, č. 20, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - prodej - projekty – Klíč 2018 - příjmy
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926)

MOŠTĚK, Martin

Prodej bytů má roční předstih / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 116 (2013), s. 1, 3
dtto:
JM. Znojmo prodává 132 volných bytů. Znojemský týden. 6.5.2013, roč. 13, č. 19, s. 1.
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - prodej - přípravy - zahájení - nájemníci - koupět - zájem
927)

JM

Znojemský H Systém: Byty na Mičurince / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 15 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - prodej - Mičurinova ul. – osobní vlastnictví - převody - trestní oznámení
- Despik
928)

JM

Bič na dlužníky: Výpověď už po měsíci / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 18 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - bydlení - nebytové prostory - pronájmy - nájemné - neplatiči - dluhy - promlčení - změny
- výpovědi
929)

MIV

Znojemský Klíč 2018 nabízí k prodeji byty / miv. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 121 (2013),
s. 13
Znojmo (Česko) - bydlení - městské byty - volné - byty - projekty – Klíč 2018 - nabídka - prodej
930)

KRUTIŠ, Dalibor

Hladký prodej bytů? Ne zcela : strojový přístup, absenci znalce přímo v bytě či chybějící důležitý dokument při
prodeji bytů města kritizuje ve Znojmě kupující nájemce i zastupitel Zbyšek Kaššai / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 124 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - Klíč 2018 - prodej - kritika
931)

JM

Před rokem odstartoval Klíč 2018 / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 21 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - prodej - projekty – Klíč 2018
932)

DUŠKOVÁ, Markéta

Byty nesou peníze / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 22 (2013), s. 1-3
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - prodej - projekty – Klíč 2018 - Murom a.s. - Štrof, Jan
- rozhovory
933)

KRUTIŠ, Dalibor

Radnice varuje před spekulanty / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 154 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - prodej – realitní kanceláře - makléři - nabídky - podvody
- varování - Rada města Znojma
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934)

JM

Znojmo má za byty už 122 milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 26 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - prodej - Murom a.s.
935)

DAK

Zájemci o volné byty nabízejí o celé statisíce korun více / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 172 (2013), s. 3
dtto:
ZP. Obrovský zájem o volné byty. Zájemci nabízejí i čtyřnásobek . Znojemské listy. 25.7.2013, roč. 22, č. 13,
s. 2.
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - prodej - zájemci - nabídky
936)

HOMOLA, Miroslav

O privatizované byty je ve Znojmě zájem / Miroslav Homola. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, č.
174 (2013), s. 17
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - projekty - Znojemské byty - nabídková povinnost prodej
937)

KŘIVÁNKOVÁ, Eva

Obří privatizace bytů ve Znojmě končí. O rok dřív: ve Znojmě budou brzo hotoví s privatizací městských bytů
/ Eva Křivánková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 189 (2013), s. 2, Jižní
Morava
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - prodej - nabídky - ukončení
938)

HOMOLA, Miroslav

Složitá akce prodeje městských bytů ve Znojmě slaví úspěch / Miroslav Homola. -- In: Právo. -- ISSN 12112119. -- Roč. 23, č. 192 (2013), s. 14
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - projekty - Znojemské byty - Klíč 2018 - statistika
939)

JM

Zahrádkářské kolonie: Místo pro bydlení? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 31 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - stavebnictví - rekreační - domy - bydlení - výstavba - zahrádkářské kolonie - Cínová
hora
940)

DUŠKOVÁ, Markéta

Byty lákají i realitky. Potajmu / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 34 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - prodej – realitní kanceláře - makléři - nabídky - podvody
- varování - Rada města Znojma
941)

KRUTIŠ, Dalibor

Byty: dluh je skoro 15 milionů : dluh za nájem za městské byty ve Znojmě je o něco nižší než vloni / Dalibor
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 288 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - nájemné - neplatiči - dluhy
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942)

JM

Za byty je v pokladně už 324 milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 46 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - bydlení - byty - městské byty - prodej - Klíč 2018

 Stavebnictví:
943)

DAK

Stát prodává chatu a zahrady u Znojma / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 41 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - stavebnictví - nemovitosti - pozemky - výběrová řízení - nabídky - kauce - WWW
stránky
944)

O

O jaké stavby zůstalo Znojmo ochuzené a bez jakých by se obešlo - I. díl.-- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 6 (2013), s. 13
dtto:
II. díl. Znojemský týden. 11.2.2013, roč. 13, č. 7, s. 13. dtto:
III. díl. Znojemský týden. 18.2.2013, roč. 13, č. 8, s. 13.
Znojmo (Česko) - stavebnictví - architektura - urbanismus - 1945-1989 - plány - projekty - budování historie
945)

DAK

Divišovo náměstí bude měnit ateliér Tišnovka. Prý zezelená / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 65 (2013), s. 3
dtto:
XA. Divišovo náměstí bude zelenou oázou. Znojemské listy. 21.3.2013, roč. 22, č. 5, s. 1.
Znojmo (Česko) - stavebnictví - architektura - územní - studie – Divišovo náměstí - návrhy
946)

PERGROVÁ, Ilona

Byty ve vnitrobloku? Okolní domy jsou proti / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 92 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - stavebnictví - obytné - budovy - bytové domy - výstavba - Žižkovo náměstí - sousedé nesouhlas
947)

KRUTIŠ, Dalibor

Na Rooseveltově roste moderní bytový dům / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 93 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - stavebnictví - bytové domy - výstavba - Rooseveltova ul. - byty - zájemci - nabídky Alpenland
948)

DAK

Znojmo chystá územní plán / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 93
(2013), s. 3
dtto:
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XA. Radnice bude hovořit o územním plánu Znojma s veřejností. Znojemské listy. 18.4.2013, roč. 22, č. 7,
s. 4.
Znojmo (Česko) - stavebnictví - územní plánování - územní plány – podklady - dokumentace - příprava projednání - veřejnost
949)

PERGROVÁ, Ilona

Výkopy v parku: bez archeologa / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 126 (2013), s. 1, 2
dtto:
HORÁKOVÁ, Veronika. Archeologové si stěžují na radnici. 5+2 dny. 27.6.2013, roč. 2, č. 26, s. 2.
Znojmo (Česko) - příroda - parky - městské parky - revitalizace - stavebnictví - výkopy - archeologové dozor - šetření - Krajský úřad Jihomoravského kraje
950)

XA

Nové fasády zkrášlují centrum Znojma: dvacet milionů korun – dobře vynaložená investice / xa. -- In:
Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 10 (2013), s. 8-9
Znojmo (Česko) - stavebnictví - budovy - fasády - opravy – Správa nemovitostí města Znojma - investice
951)

PERGROVÁ, Ilona

Výkopy v parku: spor pokračuje / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemskýdeník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 135 (2013), s. 1
dtto:
PERGNEROVÁ, Ilona. Výkopy pohřbily původní zdivo. Rovnost-Znojemský deník. 18.6.2013, roč. 24, č. 141,
s. 1
Znojmo (Česko) - příroda - parky - městské parky - revitalizace - stavebnictví - výkopy - archeologové dozor - šetření - Krajský úřad Jihomoravského kraje
952)

PERGROVÁ, Ilona

Školy ožijí přes léto opravami / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 161 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - stavebnictví - školy - ZŠ Václavské nám. - ZŠ Jubilejní park - ZŠ JUDr. Josefa Mareše
a MŠ, Znojmo - ZŠ nám. Republiky - opravy - rekonstrukce
953)

PERGROVÁ, Ilona

Znojmo má návrh územního plánu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 163 (2013), s. 1
dtto:

Územní plán: Plochy pro bydlení i cyklostezky. Znojemský týden. 22.7.2013, roč. 13, č. 30, s. 3.
dtto:
MD. Znojmo zveřejnilo územní plán. K diskusi občanů. 5+2 dny. 25.7.2013, roč. 2, č. 30, s. 2.
Znojmo (Česko) - stavebnictví - územní plánování - územní plány – podklady - dokumentace - přípravy návrhy - zveřejnění - veřejnost - připomínky
954)

DUŠKOVÁ, Markéta

Proměna sídliště v půli / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 29 (2013), s. 2
dtto:
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JM. Přímětické sídliště mládne a krásní. Znojemský týden. 12.8.2013, roč. 13, č. 33, s. 3Znojmo (Česko) Přímětice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - sídliště - opravy - rekonstrukce - revitalizace - domy panelové domy
955)

JM

Zahrádkářské kolonie: Místo pro bydlení? / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 31 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - stavebnictví - rekreační - domy - bydlení - výstavba - zahrádkářské kolonie - Cínová
hora
956)

PERGROVÁ, Ilona

Divišovo náměstí čekají velké změny. Již brzy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 231 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - stavebnictví - opravy - rekonstrukce - Divišovo náměstí - projekty - diskuze
957)

KRUTIŠ, Dalibor

Pozemní stavby propouští. 30 lidí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 247 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - průmysl - stavebnictví - stavební firmy - POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o. - zaměstnanci
- propouštění
958)

VOJTEK, Milan

Znojmo obešlo archeology a dostalo pokutu / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č.
256 (2013), s. 15
Znojmo (Česko) - příroda - parky - městské parky - revitalizace - stavebnictví - výkopy - archeologové dozor - Městský úřad Znojmo - pokuty
959)

CHAF

Oblekovice: Spraví se silnice, přibudou chodníky i parcely / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 42 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - městské části - Nesachleby - Bohumilice – Oblekovice (Znojmo, Česko) - stavebnictví kanalizace - silnice - chodníky – parcely - finance - nárůst - Městský úřad Znojmo
960)

PERGROVÁ, Ilona

Přímětice: opravy již finišují : poslední rok oprav čeká obyvatele přímětického sídliště / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 286 (2013), s. 1
dtto:
XA. Přímětické sídliště bude do roka hotové. Znojemské listy. 24.10.2013, roč. 22, č. 18, s. 2.
Znojmo (Česko) - Přímětice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - sídliště veřejná prostranství - bytové domy
- opravy - 2014
961)

SMOLA, Vojtěch

Znojmo opraví fasády domů. I kina a Louky / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 299 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - stavebnictví - budovy - fasády - opravy – Správa nemovitostí města Znojma - investice
- 2014
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962)

T

K poškození archeologických nálezů nedošlo, k pokutě ano / t. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -Roč. 23, č. 44 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - příroda - parky - městské parky - revitalizace - stavebnictví - výkopy - archeologové dozor - Městský úřad Znojmo - pokuty
963)

XA

Regenerace městské památkové rezervace / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 22 (2013), s. 7
Znojmo (Česko) - stavebnictví - opravy - rekonstrukce - Divišovo náměstí - Velká Michalská ul. - městská
památková rezervace - regenerace
964)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 51 (2013), s.
12
Znojmo (Česko) - stavebnictví - kasárna - Žižkovy kasárna - demolice – byty - obchody - výstavba historie - současnost - fotografie

 Průmysl:
965)

PERGROVÁ, Ilona

Studenti umí vyrobit hroznový džem i mošt / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 10 (2013), s. 2 . -- Podnikání na Znojemsku.
Znojmo (Česko) - průmysl - podnikání - hrozny - výrobky - džemy - mošty - výroba - SOU a SOŠ SČMSD,
Znojmo, s. r. o.
966)

MOŠTĚK, Martin

Bývalá jatka budou na prodej: Znojmo se zbavilo starých zástav na areál jatek a chystá je k prodeji / Martin
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 15 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - Jatka - prodej investoři - Průmyslová ul.
967)

PERGROVÁ, Ilona

Infrapanely nabízí levnější a zdravější topení / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 22 (2013), s. 2. -- Podnikání na Znojemsku.Znojmo (Česko) - průmysl - podnikání
- firmy - ES systems produkt, s.r.o. - topné panely - infrapanely - výroba - využití - Vlkova věž (Znojmo,
Česko)
968)

MOŠTĚK, Martin

Městská jatka jsou na prodej / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 32 (2013), s. 1.
dtto:
XA. Areál městských jatek je připraven k prodeji. Znojemské listy. 7.2.2013, roč. 22, č. 2, s. 6.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Konec sporu: městská jatka jsou k mání. 5+2 dny. 14.2.2013, roč. 2, č. 7, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - Jatka - prodej investoři - hledání - Průmyslová ul.
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969)

VSM

Jika rozjede novou výrobu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 32
(2013), s. 3
Znojmo (Česko) - keramický - průmysl - firmy - Laufen CZ - JIKA – sanitární keramika - koupelny nábytek - výroba
970)

VSM

Pegas pokračuje s výstavbou v Egyptě / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 33 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - průmysl - firmy - Pegas Nonwovens, s. r. o. - provoz - rozšíření - Egypt
971)

EIS

Znovín lisoval slámové víno / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 3 (2013), s. 5
dtto:
STANO. Znovínské slámové už kvasí. Znojemský týden. 14.1.2013, roč. 13, č. 3, s. 8.
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - Znovín Znojmo, a. s. - víno - slámové víno - lisování – výroba
972)

KRUTIŠ, Dalibor

Salon vín: Znovín umí skvělé ledové / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 37 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - podnikání - soutěže - Salon vín ČR Valtice - Znovín Znojmo, a. s. vína - ocenění
973)

KRUTIŠ, Dalibor

Výroba okurek ve Znojmě? Zatím ne / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 54 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - okurky - tradice - výroba - plánování - zrušení - PT servis
konzervárna, spol. s r.o.
974)

JM

Ve Znojmě vyrábí i koupelnový nábytek Jika / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 7 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - keramický - průmysl - firmy - Laufen CZ - JIKA – sanitární keramika - koupelny nábytek - výroba
975)

BE

Bývalá jatka čekají na svého kupce / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 7 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - Jatka - prodej investoři - hledání - Průmyslová ul.
976)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Bývalá znojemská jatka na prodej / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23,
č. 9 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - Jatka - prodej investoři - hledání - Průmyslová ul.
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977)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 9 (2013), s.
13
Znojmo (Česko) - dějiny - 19. stol. - průmysl - továrny - podniky - Buchberger, Anton, 1792-1880 Weinberger, Alfred - historie - současnost - fotografie
978)

VSM

Soutěž Vinařství roku odhalí vítěze / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 73 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - Svaz vinařů ČR - soutěže - Vinařství roku - 4.
ročník - finalisté
979)

SOLAŘÍKOVÁ, Ivana

Víno nechceme usměrňovat, jen ho dobře vychovat / Ivana Solaříková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 76 (2013), s. 3, Jižné Morava
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Vinařstvím roku 2012 se stal šatovský Znovín. Rovnost-Znojemský deník. 30.3.2013, roč.
23, č. 76, s. 3.
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - soutěže – Vinařství roku 2012 - 4. ročník - vítězové
- Znovín Znojmo, a. s. - ocenění – Svaz vinařů ČR - Vajčner, Pavel - rozhovory
980)

EKR

Nové vinařské infocentrum nabídne ochutnávku na věži / ekr. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 81 (2013), s. 3, Jižní Morava
dtto:
HAMBÁLEK, Tomáš. Otevřeli nové informační centrum VOC Znojmo - Vlkova věž. Rovnost-Znojemský deník.
6.4.2013, roč. 23, č. 81, s. 3.
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - informační střediska – Infocentrum VOC Znojmo - zřízení - Vlkova
věž (Znojmo, Česko) - otevření - víno - ochutnávky
981)

MOŠTĚK, Martin

Víno zkrátka není šroubek. Je živé a překvapí / Martin Moštěk. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 101 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - Znovín Znojmo, a. s. - osobnosti - ředitelé Vajčner, Pavel
982)

SVATOŇOVÁ, Martina

Každá loutka musí být z lipového dřeva / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 17 (2013), s. 10
Znojmo (Česko) - průmysl - loutkářství - loutky - výroba - osobnosti - podnikatelé - Mašek, Pavel
983)

LP

Na městské vinici otevřelo vinařství nový degustační stánek s výhledem na řeku / lp, tz. -- In: Znojemské
listy. -- Roč. 22, č. 8 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - vinice – Rajská vinice - víno - degustace - stánky otevření - Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice
984)

HORÁKOVÁ, Veronika

Někteří vinaři kritizují salon vín / Veronika Horáková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 19 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - podnikání - soutěže - Salon vín ČRMValtice - organizace - kritika

141

Znojemsko v tisku 2013

985)

BE

Znovín Znojmo je Vinařstvím roku 2012 / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 14 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - soutěže – Vinařství roku 2012 - 4. ročník - vítězové
- Znovín Znojmo, a. s. - ocenění – Svaz vinařů ČR - Národní vinařské centrum
986)

EISENBRUK, Jiří

Znovín jedničkou / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 15 (2013), s. 12
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - soutěže – Vinařství roku 2012 - 4. ročník - vítězové
- Znovín Znojmo, a. s. - osobnosti - ředitelé - Vajčner, Pavel - rozhovory
987)

UNIKÁTNÍ

Unikátní výstava seznámí se 135 lety výroby průmyslové keramiky ve Znojmě . -- In: Znojemský týden :
Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 17 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - keramický - průmysl - keramika - Keramické závody Znojmo - výroba - zahájení - 135.
výročí
988)

TIK

Orlí hnízdo Lahoferu / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 18 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - vinice – Rajská vinice - víno - degustace - stánky otevření - Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice
989)

MOŠTĚK, Martin

Vína Znojemska uspěla v Kanadě: vinaři ze Znojemska zaznamenali další z výrazných úspěchů / Martin
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 133 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - víno - vinaři - soutěže - výstavy - Selections Mondiales de Vins Quebec (Kanada) - medaile
990)

BE

Zemřel "pan vinař" Vilém Kraus / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 24 (2013), s. 4
dtto:
EIS. Odešel Vilém Kraus. Znojemsko. 11.6.2013, roč. 23, č. 24, s. 2.
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - osobnosti - vinaři - Kraus, Vilém, 1924-2013 úmrtí
991)

HOMOLA, Miroslav

Vystavují trůny z dějin intimní hygieny / Miroslav Homola. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22,
č. 165 (2013), s. 11
dtto:
SMOLA, Vojtěch. Vystaví "korunovační klenoty" hygieny. Rovnost-Znojemský deník. 18.7.2013, roč. 23,
č. 165, s. 3.
dtto:
JM. Znojemská keramička slaví a vystavuje "klenoty". Znojemský týden. 22.7.2013, roč. 13, č. 30, s. 5.
Znojmo (Česko) - keramický - průmysl - keramika - hygiena - toalety - historie - výstavy - Dům umění
(Znojmo, Česko) - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko)
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992)

DVOŘÁK, Ladislav

Keramická tradice se ve Znojmě drží. Jako jedna z mála / Ladislav Dvořák. -- In: Mladá fronta dnes. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 166 (2013), s. 3, Jižní Morava
dtto:
EKR. Dědeček, tatínek, syn. Znojemská keramika má genetickou paměť. Mladá fronta dnes. 19.7.2013,
roč. 23, č. 166, s. 3, Jižní Morava.
Znojmo (Česko) - keramický - průmysl - keramika - Keramické závody Znojmo - výroba - zahájení - 135.
výročí
993)

VSM

Vinaři dokončili budování historické Rajské vinice / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 166 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - vinice – Rajská vinice - rekonstrukce - dokončení
994)

EKR

Znojemská radnice nabídne lidem účast v aukci energií / ekr. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 171 (2013), s. 1, Jižní Morava
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Znojmo připravuje aukce energií. Rovnost-Znojemský deník. 26.7.2013, roč. 23, č. 172,
s. 1, 2.
Znojmo (Česko) - průmysl – energetika - energie - finance - úspora - elektronické aukce - e-aukce přihlášení - Městský úřad Znojmo
995)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo znovu prodává jatka / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 180 (2013), s. 3
dtto:
JM. Bývalá jatka jsou opět na prodej. Znojemský týden. 12.8.2013, roč. 13, č. 33, s. 3.
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - Jatka - prodej investoři - hledání - Průmyslová ul.
996)

PERGROVÁ, Ilona

Pegas zastavil provoz výrobní linky v Egyptě / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 191 (2013), s. 3
dtto:
VSM. Firma Pegas už opět obnovila svoji výrobu v Egyptě . Rovnost-Znojemský deník. 30.8.2013, roč. 24,
č. 202, s. 3
Znojmo (Česko) - průmysl - firmy - Pegas Nonwovens, s. r. o. - provoz - Egypt - zastavení
997)

RZT

Znojemské okurky žijí, skromně ale žijí / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 30 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - průmysl - konzervárenství - okurky - Znojemská okurka, družstvo se sídlem ve Znojmě
- výroba - obnovení - studenti - brigády
998)

EIS

Není trůn jako trůn / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 30 (2013), s. 2
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Znojmo (Česko) - keramický - průmysl - keramika - Keramické závody Znojmo - výroba - zahájení - 135.
výročí - výstavy - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko)
999)

MOŠTĚK, Martin

Čepička: nejlepší léta jsem prožil v Práčích: Jaromír Čepička začínal jako zahradník i šlechtitel. Dvacet let
šéfoval práčským sadům. Spoluzaložil první sdružení vinařů ve Znojmě / Martin Moštěk. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 211 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - průmysl - ovocnářství - vinařství - osobnosti - vinaři - Čepička, Jaromír, 1943- rozhovory
1000) BE

E-aukce ušetří peníze / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. - Roč. 13, č. 31 (2013), s. 3
dtto:
E. Jak ušetřit za plyn a za elektřinu. Znojemsko. 30.7.2013, roč. 23, č. 31, s. 2.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Boom e-aukcí energie. 5+2 dny. 8.8.2013, roč. 2, č. 32, s. 2.
Znojmo (Česko) - průmysl - energetika - energie - finance - úspora - elektronické aukce - e-aukce přihlášení - Městský úřad Znojmo
1001)

SMOLA, Vojtěch

Vinaři Znojemska bodovali v Králi vín / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 217 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - průmysl - vinařství - soutěže - Král vín - 2013 - 8. ročník - vítězové - Vinařství Lahofer,
a. s. Dobšice
1002) VSM

Keramička Jika se otevře veřejnosti / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 217 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - průmysl - keramický průmysl - keramika - podniky - JIKA - výroba - veřejnost zpřístupnění - prohlídky
1003) BE

Na Rajské vinici se pořád něco děje / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 34 (2013), s. 5
dtto:
DS; LP. Rajská vinice dostala vedení "na hlavu". Znojemské listy. 5.9.2013, roč. 22, č. 15, s. 2.
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - vinice – Rajská vinice - rekonstrukce
1004) XA

Areál bývalých jatek v centru města je znovu na prodej / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 14 (2013),
s. 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - Jatka - prodej investoři - hledání - Průmyslová ul.
1005) KRUTIŠ, Dalibor

Pozemní stavby propouští. 30 lidí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 247 (2013), s. 1, 3
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Znojmo (Česko) - průmysl - stavebnictví - stavební firmy - POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o. - zaměstnanci
- propouštění
1006) SMOLA, Vojtěch

E-aukce: domácnosti teď uspoří / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 250 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - průmysl - energetika - energie - finance - úspora - elektronické aukce - e-aukce přihlášení - Městský úřad Znojmo
1007)

EISENBRUK, Jiří

Rajská vinice roste do krásy / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 38
(2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - vinice – Rajská vinice - rekonstrukce - Vinařství
Lahofer, a. s. Dobšice
1008) JM

Za energie ušetří 55,4 procenta / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 44 (2013), s. 3
dtto:
PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana. Domácnosti zaplatí o 1/3 méně. Znojemsko. 29.10.2013, roč. 23, č. 44, s. 5.
dtto:
ZP. Znojemské domácnosti, které využily e-aukcí, budou platit až o třetinu méně za elektřinu a plyn .
Znojemské listy. 7.11.2013, roč. 22, č. 19, s. 2.
Znojmo (Česko) - průmysl - energetika - energie - finance - úspora - elektronické aukce - e-aukce přihlášení - Městský úřad Znojmo
1009) STANO

Keramika Sláma otevřela novou prodejnu / stano. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 48 (2013), s. 9
Znojmo (Česko) - keramický - průmysl - firmy - Keramia Sláma - prodejny - otevření
1010)

KAPINUS, Zdeněk

Ladislav Dvořák: Doufám, že "nakazíme" co nejvíce subjektů / Zdeněk Kapinus. -- In: Znojemsko. -- ISSN
1212-169X. -- Roč. 23, č. 48 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - průmysl - keramický průmysl - keramika - firmy – Laufen CZ, s.r.o. - osobnosti - ředitelé
- Dvořák, Ladislav - rozhovory
1011)

BE

Vajčner: o Vánocích bývalo více sněhu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 52 (2013), s. III, Vánoční týden
Znojmo (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - Znovín Znojmo, a. s. - osobnosti - ředitelé Vajčner, Pavel - rozhovory
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 Zemědělství:
1012)

MOŠTĚK, Martin

Festival VOC potěšil pohodou a chutným víny: znojemští vinaři představili čtyřiatřicet vín ročníku 2012,
zatříděných do kategorie VOC. Zájem návštěvníků zřejmě proti loňsku vzrostl / Martin Moštěk. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 107 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - zemědělství - vinařství - vinaři - Festival vína VOC Znojmo - degustace - návštěvníci Horní náměstí 1
1013)

MM

Festival VOC přilákal rekordní počet návštěvníků / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 109 (2013), s. 3
dtto:
RZT. VOC festival přilákal davy lidí. Znojemský týden. 13.5.2013, roč. 13, č. 20, s. 1.
dtto:
EIS. Na festival VOC přišlo lidí moc! Znojemsko. 14.5.2013, roč. 23, č. 20, s. 1, 8.
Znojmo (Česko) - zemědělství - vinařství - vinaři festival v – Festival vína VOC Znojmo - 5. ročník rekordní - návštěvnost
1014)

MOŠTĚK, Martin

Silné krupobití poškodilo vinice u Hnanic: úterní bouřku, která se prohnala nad Znojemskem, doprovázelo silné
krupobití u Hnanic a Šatova. Tam to také způsobilo řadu škod / Martin Moštěk, Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 119 (2013), s. 3
dtto:
JM, KOP. Kroupy poškodily hrozny, z Šatova vyvezli 35 tun bláta a nánosů. Znojemský týden. 27.5.2013,
roč. 13, č.
dtto:
EIS. Réva ještě nevykvetla, a už ji zničily kroupy. Znojemsko. 28.5.2013, roč.
23, č. 22, s. 2.
Znojmo (Česko) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - vinice – bouřky - krupobití - škody
1015)

SMOLA, Vojtěch

Opět vystaví své ovoce a zeleninu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 210 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - zemědělství - pěstitelství - ovoce - zelenina - výstavy - Znojemsko-zahrada Moravy akce - Znojemské historické vinobraní
1016)

EISENBRUK, Jiří

Špalkovo vinařství vsadilo na bioprodukci / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
23, č. 32 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - zemědělství - vinařství - bioprodukty - vinaři – Vinařství rodiny Špalkovy, s. r. o. - Ilgner,
Petr - Špalek, Františe
1017)

BE

Jaromír Čepička: Čím je člověk starší, tím to rychleji utíká / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 37 (2013), s. 4
dtto:
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EISENBRUK, Jiří. Sedm křížků Jaromíra Čepičky. Znojemsko. 17.9.2013, roč. 23, č. 38, s. 1, 5.
Znojmo (Česko) - zemědělství - ovocnářství - vinařství - osobnosti – vinaři - Čepička, Jaromír, 1943- - 70.
výročí - rozhovory

 Kultura - slavnosti:
1018)

SMOLA, Vojtěch

Už trénují na finále Miss Znojmo / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 35 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - soutěže krásy - Miss Znojmo Open 2013 - finalistky - soustředění
1019)

VALENTÝNSKÁ

Valentýnská srdíčka vyměňte za brusle. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 2 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - svátky - Valentýn - oslavy - bruslení - Městské kluziště Znojmo
1020) HAMBÁLEK, Tomáš

Italskou módu předvede v březnu ve Znojmě Erbová i Válková / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 42 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - módní - přehlídky - Geox Fashion Weekend - hotel Prestige
1021)

SMOLA, Vojtěch

Žaloba na Znojmo kvůli Vinobraní / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 45 (2013), s. 1
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Vinobraní ohroženo. Znojemsko. 26.2.2013, roč. 23, č. 9, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - scénáře - autorská
práva - Koukal, František, 1913-1988 - potomci - Městský úřad Znojmo - Znojemská Beseda (organizace)
– žaloby
1022) HAMBÁLEK, Tomáš

Jarovín: přesun z Dobšic do Znojma / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 45 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - víno - růžová vína - ochutnávky - mezinárodní - soutěže - Jarovín
Rosé 2013 - 10. ročník
1023) MOŠTĚK, Martin

Nová Miss Znojmo je z Moravského Krumlova / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 47 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - soutěže krásy - Miss Znojmo Open 2013 - finále - vítězky - vyhlášení
- ocenění
1024)

HAMBÁLEK, Tomáš

Erbová i Válková předvedou italskou módu / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 55 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - módní přehlídky - Geox Fashion Weekend - hotel Prestige programy
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1025) MIV

Loucký klášter ožije koštem nejlepších znojemských vín / miv. -- In: Právo -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23,
č. 61 (2013), s. 10
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - víno - oblastní přehlídky vín - Znojemská vinařská oblast Znojemský košt - 24. ročník
1026) MOŠTĚK, Martin

Vinobraní bude letos bez pálenek: znojemsští radní schválili pravidla pro stánkaře na Vinobraní / Martin
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 64 (2013), s. 1
dtto:
ZP. Na vinobraní bude ve stáncích alkohol jen do dvaceti procent. Znojemské listy. 21.3.2013, roč. 22, č. 5,
s. 2.

dtto:

SVATOŇOVÁ, Martina. Bez alkoholu, zato s odměnou. 5+2 dny. 21.3.2013, roč. 2, č. 12, s. 5.
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní 2013 - alkoholické
nápoje - pálenky - přímý prodej - zákaz
1027) KRUTIŠ, Dalibor

Znojemský košt má Šampiona: je jím Frimmel: Chardonnay 2012, pozdní sběr vinaře Libora Frimmela ze
Znojma je Šampionem letošního Znojemského koštu. Ceny sbírali i Rakušané / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 65 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - víno - oblastní přehlídky vín - Znojemský košt - 24. ročník - vítězové
- ocenění
1028)

HAMBÁLEK, Tomáš

Znojmo: Velikonoční trhy začínají už za týden / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 66 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - tradice - svátky - Velikonoce – trhy - velikonoční trhy - programy
- přípravy
1029) RZT

Znojmo má novou Miss / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585.
-- Roč. 13, č. 9 (2013), s. 1, 9
dtto:
MRVA, Vlastimil. Miss Katka Šidlová. Znojemsko. 26.2.2013, roč. 23, č. 9, s. 1, 8.
dtto:
LP. Porotu okouzlily hnědovlásky. Znojemské listy. 7.3.2013, roč. 22, č. 4, s. 1.
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - soutěže - krásy - Miss Znojmo Open 2013 - finále - vítězky vyhlášení - ocenění
1030) VSM

Ve Znojmě startují velikonoční trhy / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 71 (2013), s. 3
dtto:
LP. Je tady jaro! Oslavte svátky Velikonoc uprostřed Znojma. Znojemské listy. 21.3.2013, roč. 22, č. 5, s. 1.
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - tradice - svátky - Velikonoce – trhy - velikonoční trhy - programy
- zahájení
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1031)

HAMBÁLEK, Tomáš

Znojmo pod sněhem. Tak trochu jiné velikonoce / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 72 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - tradice - svátky - Velikonoce 2013 - velikonoční trhy - počasí - sníh
1032) LP
Jiří Koukal: Zákaz vinobraní. S jedinou výjimkou, podle 46 let starého scénáře / lp. -- In: Znojemské listy. - Roč. 22, č. 4 (2013), s. 4
dtto:
JM. Soudí se kvůli vinobraní. Znojemský týden. 4.3.2013, roč. 13, č. 10, s. 1, 3.
dtto:
JAN. Koukal žádá dva miliony za "svoje" vinobraní. Znojemsko. 19.3.2013, roč. 23, č. 12, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - scénáře - autorská
práva - Koukal, František, 1913-1988 - potomci - Koukal, Jiří - žaloby - Městský úřad Znojmo - Znojemská
Beseda (organizace)
1033) PERGROVÁ, Ilona

Podzemí ukrývalo barevná vajíčka / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 77 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - tradice - svátky - Velikonoce - programy - děti - podzemí Znojemské podzemí
1034) BE

Vinobraní pro stánkaře trochu jinak / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 11 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - přípravy - stánkový
prodej - místa - výběr - zahájení
1035) SVATOŇOVÁ, Martina

Miss radí: zůstaňte takové, jaké jste / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 16 (2013), s. 6
dtto:
BE. Miss Znojmo Open Kateřina Šidlová má moc ráda steaky, dietu držet nemusí. Znojemský týden.
13.5.2013, roč. 13, č. 20, s.
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - soutěže krásy - Miss Open Znojmo 2013 - osobnosti - vítězky Šidlová, Kateřina - rozhovory
1036)

TIK

Prohibice vinobraní: Ano, či ne? / TIK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 12 (2013), s. 1
dtto:
KOVAŘÍK, Pavel. Návštěvníci vinobraní stádem nejsou. Znojemsko. 19.3.2013, roč. 23, č. 12, s. 5.
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - alkoholické nápoje pálenky - přímý prodej - zákaz
1037) MOŠTĚK, Martin

Znojemské Májové slavnosti přinesou novinku: program Májových slavností letos odstartují čarodějnice /
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 98 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Májové slavnosti - čarodějnice - pálení - Festival vína VOC Znojmo
- Dny partnerských měst - Majáles 2013 - Garage Design - programy
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1038) VSM

Opět vynesou kozla do vinohradu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 98 (2013)
dtto:
SMOLA, Vojtěch. Hotaři vynesli hroznového kozla do vinice. Rovnost-Znojemský deník. 29.4.2013, roč. 24,
č. 100, s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - folklor - tradice - Hroznová koza - Spolek přátel Hroznové kozy průvody - vynášení - Hroznový kozel
1039) VSM

Festival vín VOC nabídne nový ročník / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 101 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Festival vína VOC Znojmo – Festival vína VOC Znojmo - Festival
vína VOC Znojmo - 5. ročník - programy - vína - ochutnávky
1040) KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo mělo čarodějnice v centru. Poprvé / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 102 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - folklor - pohanské zvyky - slavnosti - Filipojakubská noc - čarodějnice - pálení
čarodějnic - tradice - Vlkova věž (Znojmo, Česko)
1041)

MM

Jarovín vybral letošní vítěze / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 102
(2013), s. 3
dtto:
VSM. Představí vína z Jarovínu Rosé. Rovnost-Znojemský deník. 7.5.2013, roč. 24, č. 106, s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - víno - růžová vína - ochutnávky - mezinárodní - soutěže - Jarovín
Rosé 2013 - 10. ročník - vítězové
1042) HOMOLA, Miroslav

Majáles hýřil barvami, nápady i zábavou : majáles nejen pro mladé, ale především o mladých / Miroslav
Homola. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 107 (2013), s. 10
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Májové slavnosti - Majáles 2013 - programy - Horní náměstí
1043) MOŠTĚK, Martin

Znojmo oživí Dny partnerských měst i nová přehlídka designérů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 107 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Dny partnerských měst – Garage Design - programy - Horní náměstí
1044) SMOLA, Vojtěch

Pivní slavnosti: zahraje i Arakain / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 108 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Pivní slavnosti Hostan 2013 - 22. ročník - Masarykovo náměstí
1045) MOŠTĚK, Martin

Vinobraní jsem rozjížděli s dvanácti tisíci: první šéf obnoveného Znojemského historického vinobraní Vladislav
Rakušan vzpomíná na to, jak před třiadvaceti lety naplňoval svůj sen / Martin Moštěk. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 117 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
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Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - osobnosti - podnikatelé
- Rakušan, Vladislav, 1950-2015 - rozhovory
1046) RAKUŠAN, Vladislav

Mýty a skutečnosti o znojemském vinobraní / Vladislav Rakušan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -Roč. 23, č. 15 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - mýty - skutečnosti Rakušan, Vladislav, 1950-2015
1047) BE

Jarovín Rosé letos už po desáté / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 19 (2013), s. 4
dtto:
EIS. Šampiona získal Hortův Merlot. Znojemsko. 7.5.2013, roč. 23, č. 19, s. 12.
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Znojmo o Jarovín rosé nepřijde. Znojemsko. 14.5.2013, roč. 23, č. 20, s. 12.
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - víno - růžová vína - ochutnávky - mezinárodní - soutěže - Jarovín
Rosé 2013 - 10. ročník - vítězové
1048) BE

Partnerská města se představí už popáté / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 19 (2013), s. 7
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Dny partnerských měst - 5. ročník - programy
1049) JM

Studenti si vybrali svou královnu a krále / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 20 (2013), s. 4
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Znojemský majáles ve znamení punku. Znojemsko. 14.5.2013, roč. 23, č. 20, s. 1,
3.
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Majáles - královna majálesu – král majálesu - volby
1050) JANÍČKOVÁ, Alžběta

Besedě potvrzena pokuta 200 000 / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23,
č. 20 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - pořadatelé Znojemská Beseda (organizace) - pokuty – Krajský soud v Brně - potvrzení
1051)

PERGROVÁ, Ilona

Pivní slavnosti nabídnou Arakain i Kryštof / Ilona Pergrová. -- In:m Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 131 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Pivní slavnosti Hostan 2013 - programy - přípravy - pozvánky kapely - vystoupení
1052) VOJTEK, Milan

Vinobraní s novou scénou a bez tvrdého / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 142
(2013), s. 10
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 13. ročník - programy
- přípravy
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1053) PERGROVÁ, Ilona

Vinobraní: Fleret i Jiří Korn: centrum Znojma ožije v polovině září tradičním vinobraním / Ilona Pergrová. -In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 143 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní 2013 - přípravy - novinky
– program
1054) TIK

Od bílého žraloka duší řeky Dyje až k šamanskému uctění Vody / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 23, č. 23 (2013), s. 1
dtto:
EIS. Slavnosti Harmonie. Znojemsko. 18.6.2013, roč. 23, č. 25, s. 5.
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti Harmonie - akce – programy
1055) BE

Znojemské vinobraní napíše třicátou kapitolu / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 26 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historickévinobraní - 30. výročí - založení programy - novinky - přípravy
1056) PERGROVÁ, Ilona

Vinobraní: soud odmítl žalobu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 166 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - scénáře - autorská
práva - Koukal, František - potomci - Koukal, Jiří - žaloby - Krajský soud v Brně - zamítnutí
1057) JANÍČKOVÁ, Alžběta

Králem bude Hrabě /Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 26 (2013),
s. 1, 2
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Králem vinobraní bude Hrabě. 5+2 dny. 29.8.2013, roč. 2, č. 35, s. 8.
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - panovníci - Hrabě,
Miroslav
1058) KOUKAL, Jiří

Koukalovým dědicům jde o kvalitu Vinobraní / Jiří Koukal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 170 (2013), s. 10
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - Koukal, František,
1913-1988 - dědicové - spory
1059) MH

Znojmo se připravuje na slavnost okurek / mh. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, č. 171 (2013), s.
11

dtto:

RZT. 441 let pěstování okurek ve Znojmě připomenou Slavnosti okurek. Znojemský týden. 22.7.2013, roč.
13, č. 30, s. 5.
dtto:
TZ. Znojmo si na Slavnostech okurek připomene 441 let pěstování a zpracování okurek. Znojemské listy.
25.7.2013, roč. 22, č. 13, s. 1.
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Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti okurek - okurky - ochutnávky - programy
1060) MOŠTĚK, Martin

Františka Koukala připomíná deska. Ke stému výročí narození / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 196 (2013), s. 3
dtto:
JM. Fery Koukal má pamětní desku. Znojemský týden. 26.8.2013, roč. 13, č. 35, s. 8.
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - osobnosti - zakladatelé
- Koukal, František, 1913-1988 - 100. výročí - narození - pamětní deska - Velká Michalská ul.
1061)

SMOLA, Vojtěch

Letošního krále zahraje Hrabě / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 197 (2013), s. 1
dtto:
VOJTEK, Milan. Král vinobraní letos přerostl svůj vzor. Právo. 5.9.2013, roč. 23, č. 207, s. 10.
dtto:
BE. Králem bude Hrabě. Znojemský týden. 26.8.2013, roč. 13, č. 35, s. 1.
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - panovníci - Hrabě,
Miroslav - Drozdová, Šárka
1062) SMOLA, Vojtěch

Vinobraní: desítky stánků s pitím / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 198 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - víno - burčák ochutnávky - gastronomie
1063) DAK

Znojmo odmění nejlepší mázhausy. Nově ovšem jinak / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 199 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní 2013 - mázhausy pronájmy - hodnocení - kritéria - finanční - odměna
1064) SMOLA, Vojtěch

Vstupní brány na vinobraní už rostou / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 202 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní 2013 - stupní - brány příprava
1065) JM

Spor o scénář vinobraní trvá / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 31 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - scénáře - autorská
práva - Koukal, František, 1913-1988 - potomci - Koukal, Jiří - žaloby - zamítnutí - odvolání
1066) KŘIVÁNKOVÁ, Eva

Znojmo se nafoukne. Míří tam milovníci burčáku : ve Znojmě startuje dnes v poledne vinařská akce roku / Eva
Křivánková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 214 (2013), s. 4, Jižní Morava
dtto:
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SMOLA, Vojtěch. Svátky vína: Znojmo čeká nápor návštěvníků. Rovnost-Znojemský deník. 13.9.2013, roč.
24, č. 214, s. 7
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní 2013 - 30. ročník programy
1067)

PERGROVÁ, Ilona

Vinobraní: pátek byl pod deštníky: první den největšího svátku vína a burčáku narušil déšť / Ilona Pergrová.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 215 (2013), s. 1
dtto:
PERGROVÁ, Ilona. Vinobraní: nový král i nezvyklá žízeň po víně. Rovnost-Znojemský deník. 16.9.2013, roč.
24, č. 216, s. 3.
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Nudili se jen velbloudi. Znojemsko. 17.9.2013, roč. 23, č. 38, s. 1, 8.
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní 203 - návštěvnost
1068)

BE

Okurkové slavnosti lákaly na dobroty i hudbu / be. -- In: Znojemský týden :Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 32 (2013), s. 9
dtto:
EIS. Znojemská okurka si slavnosti zaslouží. Znojemsko. 6.8.2013, roč. 23, č. 32, s. 1.
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti okurek - okurky - ochutnávky - programy
1069) PERGROVÁ, Ilona

Burčákfest láká na Čechomor / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 226 (2013), s. 1, 3
dtto:
KRUTIŠ, Dalibor. Burčákfest bavil tisíce lidí. I šlapáním. Rovnost-Znojemský deník. 30.9.2013, roč. 24, č.
227, s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Burčákfest 2013 - 9. ročník – burčák - víno - šlapané víno - programy
- pozvánky
1070) LP

Poprvé v historii vinobraní usedne na královský trůn Hrabě. Vítat ho budou nové fanfáry / lp, xa. -- In:
Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 14 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - programy - přípravy
1071)

EIS

František Koukal by koukal / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 36 (2013),
s. 1
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - zakladatelé - Koukal,
František, 1913-1988 - 100. výročí - narození - pamětní deska - Velká Michalská ul.
1072) BE

Král s královnou si vyjedou na vinobraní v novém oděvu / be. -- In:Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 37 (2013), s. 5
dtto:
JAN. Král Jan Lucemburský: Vyřiďte pozdrav mému koni. Znojemsko. 10.9.2013, roč. 23, č. 37, s. 2.
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Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - panovníci představitelé - kostýmy - průvody - přípravy
1073) KOUKALOVÁ, Vlasta

Táto, chybíš mi-- : dopis Františku Koukalovi od jeho dcery Vlasty / Vlasta Koukalová. -- In: Znojemsko. -ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 39 (2013), s. 1, 12
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - zakladatelé - Koukal, František,
1913-1988 - dopisy - vzpomínky - Koukalová, Vlasta
1074) EISENBRUK, Jiří

Vinobraní zřejmě ztrátové / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 39 (2013),
s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - příjmy - výdaje hodnocení
1075) DUŠKOVÁ, Markéta

Jiří Koukal: jak zlepšit plagiát? Jedině se přiblížit originálu-- / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č.
39 (2013), s. 4-5
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Znojemské historické vinobraní - scénáře - autorská práva - Koukal,
František, 1913-1988 - žaloby – potomci - Koukal, Jiří - rozhovory
1076) STANO

V Louce tekl burčák proudem / stano. -- In: Znojemský týden : Noviny pro mznojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 40 (2013), s. 9
dtto:
EIS. Burčákfest šlapal fest. Znojemsko. 1.10.2013, roč. 23, č. 40, s. 1, 9.
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - Burčákfest 2013 - 9. ročník – burčák - ochutnávky - Klášter
premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko)
1077) BŘEZINA, Petr

30. ročník znojemského vinobraní je za námi / Petr Březina. -- In: Vinařský obzor. -- ISSN 1212-7884. –
Roč. 106 (2013), č. 10, s. 526
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - vinobraní - Znojemské historické vinobraní - 30. výročí - pořádání
- programy
1078) MOŠTĚK, Martin

Spolky vzpomenou na Havla. Opět zapálí srdce ze svíček / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 292 (2013), s. 3
dtto:
MM. Opět zapálí srdce ze svíček. Za Havla. Rovnost-Znojemský deník. 18.12.2013, roč. 24, č. 294, s. 2.
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - setkání - Havel, Václav, 1936-2011 - výročí - vzpomínkové akce Masarykovo náměstí
1079) BE

Povedl se Jeden svět, vinobraní bylo ztrátové / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 1 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - akce - kulturní akce - návštěvnost - úspěšnost - bilancování - 2013
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 Kultura – kulturní zařízení:
1080) IPE

Muzeum připravilo cyklus přednášek / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 5 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) - přednášky - Dům
umění (Znojmo, Česko)
1081)

KACETL, Jiří

V Domě umění vařili ve čtrnáctém století pivo / Jiří Kacetl, Otto Bouda. -- In: Rovnost-Znojemský deník. - ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 34 (2013), s. 2 . -- Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - Jihomoravské muzeum (ZnojmoČesko) - Dům umění (Znojmo,
Česko) - budovy - historie
1082) IPE

Naučí děti bezpečně surfovat na netu / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 34 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - dětské oddělení akce - přednášky - internet - bezpečnost
1083) DAK

Vodáci připomenou úspěchy v Číně / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 36 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky vodáci - dračí lodě
1084) DAK

Bouda přiblíží plány na stavbu lanovek / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky Bouda, Otto - Okrašlovací spolek ve Znojmě
1085) MOŠTĚK, Martin

Do budoucího muzea jsem poprvé lezl oknem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 42 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Muzeum motorismu - expozice - rozšiřování osobnosti - sběratelé - Drozd, Jan - rozhovory
1086) JM

Jógou k harmonii těla i duše / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 6 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy Valová, Marie
1087) JM

Miloslava Klimtová provedla návštěvníky poválečným Znojmem / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 6 (2013), s. 6
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Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky Klimtová, Miloslava
1088) IPE

Knihovny soutěží o nejlepší web / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
46 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - soutěže - Biblioweb
- účast
1089) IPE

Knihovna nabízí noc s Boccacciem / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 50 (2013), s. 2
dtto:
T. Noc s Boccacciem. Znojemsko. 26.2.2013, roč. 23, č. 9, s. 2.
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - kulturní akce - Noc
s Boccacciem - 6. ročník
1090) MOŠTĚK, Martin

Místní výstavy přináší další dary do sbírek / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 54 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) - osobnosti
- ředitelé - Durajková, Vladimíra - rozhovory
1091)

IPE

Mrákovi promluví o kriminalistice / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 54 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy kriminalistika - Otazníky v podkroví
1092) MAČUDA, Jiří

Svatby již roky provází únos nevěsty i střepy: nejrůznější zvyky a obyčeje související s tradičními svatbami na
Znojemsku přiblíží nová výstava Jihomoravského muzea ve Znojmě / Jiří Mačuda. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 52 (2013), s. 2 . -- Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) - výstavy svatba - svatební zvyky - Minoritský klášter
1093) DAK

Žena pohovoří o významu zrcadel / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 66 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky feng šuej - Matyášová, Iva
1094) DAK

Krumlovská nabídne tajemno. V knihovně / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 72 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky Krumlovská, Olga, 1963-
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1095) IPE

Knihovna ocení budoucí spisovatele / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 73 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - literární
soutěže - Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol (akce) - 8. ročník - vítězové vyhodnocení
1096) PERGROVÁ, Ilona

Dům umění vystavuje nejen Oskara Dvořáka / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 76 (2013), s. 2 . -- Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) - Dům umění
(Znojmo, Česko) - regionální - malíři - výstavy
1097) IPE

Webové stránky knihovny zvítězily v soutěži Biblioweb / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 86 (2013), s. 3
dtto:
MIV. Web knihovny je nejlepší. Právo. 17.4.2013, roč. 23, č. 90, s. 10.
dtto
P. Knihovna má nejlepší web. Znojemské listy. 18.4.2013, roč. 22, č. 7, s. 1.
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - soutěže Biblioweb 2013 - hlasování - veřejnost - výsledky - 1. místo
1098)

JM

Co všechno se dá změnit k lepšímu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 10 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky feng šuej - Matyášová, Iva
1099) JM

S Boccacciem strávili příjemný večer / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 10 (2013), s. 8
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Lehce lascivní noc s Boccacciem. Znojemsko. 5.3.2013, roč. 23, č. 10, s. 1, 13.
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Noc s
Boccacciem
1100)

JM

Kriminalistovi říkali cikánský baron / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 11 (2013), s. 4
dtto:
TUČKOVÁ HAHNOVÁ, Romana. I kriminalistické řemeslo se dědí z otce na syna. Znojemsko. 12.3.2013,
roč. 23, č. 11, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Otazníky v
podkroví - kriminalisté - Mráka, Jan - Mráka, Roman
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1101)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Kam muži nechtějí / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 11 (2013), s.
12
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Akademie
třetího věku
1102)

EISENBRUK, Jiří

Ve Znojmě lanovka nebude / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 11 (2013),
s. 12
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky lanovky - lanové dráhy - Bouda, Otto
1103)

IPE

Jazzový večer osvěží verše / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 92
(2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Jazzový
poetický večer
1104)

JM

O Podyjí česky i německy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 12 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - literární
pořady - Podyjí v literatuře
1105)

JM

Zrcadla: přináší hojnost a bohatství / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 13 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky Matyášová, Iva
1106)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Podyjí v literatuře / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 13 (2013), s.
4
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - literární
pořady - Podyjí v literatuře - Svoboda, Jiří
1107)

PERGROVÁ, Ilona

Město chce opravit kulturní domy: investovat peníze do oprav a zároveň zpřísnit pravidla pro pronájmy "stánků
kultury" ve znojemských městských částech / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 117 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - kulturní domy - opravy - rekonstrukce - investice Zastupitelstvo města Znojma
1108)

JM

Krumlovská píše o léčivých místech i na Znojemsku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 14 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky Krumlovská, Olga, 1963-
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1109)

JM

Tvorba překvapila postřehy / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 14 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - literární
soutěže - Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol (akce) - 8. ročník - vítězové vyhodnocení
1110) JM
Knihovna má Cenu veřejnosti / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 16 (2013), s. 5
dtto:
JAN. Otevřít šampaňské není čas, říká ředitelka Věra Mašková. Znojemsko. 23.4.2013, roč. 23, č. 17, s. 4.
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - soutěže Biblioweb 2013 - hlasování - veřejnost - výsledky - 1. místo
1111)

MOŠTĚK, Martin

Speciální přednášky zájemcům více přiblíží Velkou Moravu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 119 (2013), s. 3Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) - sdružení Pocta králi - Velkomoravská říše - přednášky programy
1112)

NĚMEC, Radomír

V Podyjí roste devatenáct druhů orchidejí: originální výstavu přibližující exotickou a křehkou krásu orchidejí
nabízí v těchto dnech zájemcům Jihomoravské muzeum ve Znojmě / Radomír Němec, Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 121 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) - výstavy vstavačovité - Národní park Podyjí (Česko)
1113)

TUČKOVÁ HAHNOVÁ, Romana

Co zavinil noční stolek aneb Ouvej, všecko špatně! / Tučková Hahnová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 23, č. 18 (2013), s. 1, 4
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky Matyášová, Iva
1114)

IPE

Muzeum se rozhodlo používat nové logo / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 127 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) - loga inovace - používání
1115)

DUŠKOVÁ, Markéta

Nic jiného mě nezajímá. Žiju tím / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 22 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Muzeum motorismu - motorky - sběratelé - Drozd,
Jan
1116)

PERGROVÁ, Ilona

Výstava přinese Severozápadní dráhu: někdejší sláva a lesk dráhy vedoucí z Vídně přes Znojmo do Berlína

nepřežila rozpad Rakousko-Uherska. Nyní trať čeká na modernizaci / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 144 (2013), s. 3

160

Znojemsko v tisku 2013

Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) - výstavy Severozápadní dráha - 140. výročí - oslavy
1117)

MAREK, Jiří

Akce Besedy zpropagují nový web i Facebook / Jiří Marek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 166 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) - osobnosti - ředitelé Varga, Dušan - rozhovory
1118)

PERGROVÁ, Ilona

Figurky Igráčků dnes zaplavily Dům umění: putovní výstava nazvaná FenoménIgráček představuje legendární
postavičku v sále znojemského Domu umění až do čtvrtého ledna / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 190 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Technické muzeum (Brno. Česko) - EFKO-karton,
s.r.o. - putovní - výstavy - Fenomén Igráček - Dům umění (Znojmo, Česko)
1119)

DĚTI

Děti provázely na Znojemském hradě. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
212 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - muzea – Městská knihovna Znojmo Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) - akce - prohlídky - Znojemský hrad - děti - důchodci
1120)

IPE

Knihovna pomáhá Světlušce. Sbírkou / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 214 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - celostátní sbírky - Světluška - charita
1121)

DAK

V knihovně budou létat komety / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 216 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - přednášky astronomie - Dřevěný, Radek
1122)

BK

Hradiště: Expozice, prohlídky i koncerty / bk, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 32 (2013), s. 4
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Hradiště: Milionová expozice malým zázrakem. Znojemsko. 10.9.2013, roč. 23, č. 37, s.
1, 5.
Znojmo (Česko) - Hradiště (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Muzeum Velké Moravy
na Hradišti - dějiny - Velká Morava - expozice - výstavy - otevření
1123)

NEJEDLÁ, Alena

Výstava ukáže Znojmo z dob Velké Moravy / Alena Nejedlá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 221 (2013), s. 2 . -- Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) - výstavy Velkomoravské Znojmo - věrozvěstové - Konstantin, svatý, 827-869 - Metoděj, svatý, ca 815-885 příchod
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1124)

MM

Otazníky v podkroví zodpoví Kalová / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 240 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Otazníky v
podkroví - Kalová, Renata
1125)

TUČKOVÁ HAHNOVÁ, Romana

Ani princezny dnes nelení / Tučková Hahnová. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 36
(2013), s. 1
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) - akce pohádkové - prohlídky - průvodci - Mažárová, Monika
1126)

PETERKOVÁ, Ľuba

S ředitelem Besedy Dušanem Vargou o královských botách na stole, soudních sporech i novinkách vinobraní
/ Ľuba Peterková. -- In: Znojemské listy. - Roč. 22, č. 15 (2013), s. II, speciál
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace - osobnosti - ředitelé rozhovory
1127)

PERGROVÁ, Ilona

Výstava: Sahat na exponáty povoleno / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24 (2013), č. 244, s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) - Dům umění
(Znojmo, Česko) - výstavy - interaktivní výstav - Za dlouhých zimních večerů
1128)

IPE

Lidé se dozví, jak změní svou povahu / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24 (2013), č. 244, s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky grafoterapie - Sehnalová, Petra - pozvánky
1129)

IPE

Záhadolog Vašíček pohovoří v knihovně / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 255 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy Vašíček, Arnošt, 19531130)

JM

Znojemská Beseda má nový web / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 41 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) - webové stránky - inovace
1131)

JM

Přemyslovce pokřtili ve Znojmě / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 41 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - knihy
- křtění - Vondruška, Vlastimil
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1132)

JM

Nejčtenější: Knihy o erotice, historii a zdraví / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 41 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - knihy - výpůjčky statistiky
1133)

DAK

Písničkář Hejátko o strastech této doby / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 268 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - autorská čtení
- osobnosti - básníci - Hejátko, Pavel Josefovič, 19751134)

PERGROVÁ, Ilona

Tajemné postavy čekají na děti u minoritů: Mikuláše, čerta, smrtku, Lucku, ale i další tajemné postavy přibližuje
nová výstava nazvaná Za kouzelnými bytostmi vánočního období / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 273 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) - Vánoce výstavy - Minoritský klášter
1135)

PERGROVÁ, Ilona

Do kina míří nové sedačky i digitální technika / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 278 (2013), s. 3
dtto:
XA. Kino Svět se v roce 2014 změní uvnitř i navenek. Znojemské listy. 19.12.2013, roč. 22, č. 22, s. 3.
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - kina - Kino Svět – modernizace - sedačky - digitalizace dotace
1136)

PERGROVÁ, Ilona

Konference přiblížila hrady a zámky Podyjí / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 279 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) - Museum
Retz - hrady - zámky - Podyjí (Česko) - konference – přednáška
1137)

IPE

Knihovna zve návštěvníky na procházku starým Znojmem / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 281 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - výstavy - pohlednice
- Vlasák, Josef - galerie Domu porozumění
1138)

JM

Květiny, ovoce a jejich skryté symboly / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 42 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - Akademie třetího
věku - přednášky - Šturc, Libor
1139)

PAS

Znojemská Beseda má nový portál / pas. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 42 (2013),
s. 4
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - Znojemská Beseda (organizace) - webové stránky - inovace
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1140)

TUČKOVÁ HAHNOVÁ, Romana

Vlastimil Vondruška pod pláštěm středověku hada neuspal / Tučková Hahnová. -- In: Znojemsko. -- ISSN
1212-169X. -- Roč. 23, č. 42 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy - knihy
- křtění - Vondruška, Vlastimil, 19551141)

KACETL, Jiří

Hrady a zámky moravsko-rakouského Podyjí / Jiří Kacetl. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 302 (2013), s. 10
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - hrady - zámky – Podyjí (Česko) - konference přednášky – shrnutí
1142)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Písmena mění život / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 44 (2013),
s. 1, 9
dtto:
JM. Změnit život nám může i rukopis. Znojemský týden. 4.11.2013, roč. 13, č. 45, s. 5.
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky grafoterapie - Sehnalová, Petra
1143)

TUČKOVÁ HAHNOVÁ, Romana

Švadlenka od piana / Tučková Hahnová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 44 (2013),
s. 5
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - Otazníky v
podkroví - Kalová, Renata
1144)

EISENBRUK, Jiří

Jak Amík plavat mezi Čecha / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 45
(2013), s. 1, 8
dtto:
JM. Američan o nás napsal už třetí knihu. Znojemský týden. 4.11.2013, roč. 13, č. 45, s. 6.
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - besedy Davis, Jon, 19581145)

JM

Vašíček poodhalil záhady Orientu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 47 (2013), s. 4
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Arnošt Vašíček házel záhady jako pingpongové míčky. Znojemsko. 19.11.2013, roč.
23, č. 47, s. 4.
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky Vašíček, Arnošt, 19531146)

JM

Astroložka pozitivně naladila Znojmáky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 47 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Znojmo - akce - přednášky Krumlovská, Olga, 1963-
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1147)

JM

Hejátkovy verše se zarývají pod kůži / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 48 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna
Znojmo - akce - autorská čtení - Hejátko, Pavel Josefovič, 19751148)

PERGROVÁ, Ilona

Keramik Walter vystavuje obrazy. Poprvé: dvaasedmdesátiletý znojemský umělec Alexander Walter je známý
svými sochami, reliéfy i figurkami. Představuje se nyní i jako malíř / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 25, č. 15 (2014), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Jihomoravské muzeum(Znojmo, Česko) - výstavy obrazy - Walter, Alexander - Dům umění (Znojmo, Česko)
1149)

BE

Kino Svět dostane nejen nový kabát / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 1 (2013), s. 7
Znojmo (Česko) - kultura - kulturní zařízení - kina - Kino Svět - budovy - sály - opravy - rekonstrukce

 Kultura – umění:
1150)

SVATOŇOVÁ, Martina

Šperkařka má nejvíc cínových ozdob / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 5 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - kultura - umění - užité umění - šperkařství - šperky - výroba - osobnosti - šperkařky Hlobilová, Iveta
1151)

SMOLA, Vojtěch

Kašna zakrytá, Sealsfield stále ne / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 38 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - umění - sochy - bysty - Sealsfield, Charles, 1793-1864 - ochrana - počasí Horní park - zdůvodnění
1152)

PERGROVÁ, Ilona

Láska k malování je asi dědičná / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 74 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - umění - výtvarné umění - akce - výstavy -Šťastný, Vladimír - Šulcová, Iva Dům umění (Znojmo, Česko)
1153)

VYSTAVUJÍ

Vystavují díla znojemských vězňů. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 80
(2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - obrazy - vězni - Česko. Věznice Znojmo - výstavy - Dům
umění (Znojmo, Česko)
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1154)

KURZOVÁ, Veronika

Barokní lékárny zdobí stropní malby a štuky / Veronika Kurzová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 81 (2013), s. 2 . -- Zajímavosti muzea.
Znojmo (Česko) - Kutná Hora (Česko) - kultura - umění - baroko - barokní - malby - stropy - lékárny
1155)

BE

Znojmo a okolí pokaždé jinak aneb Iva Šulcová a Vladimír Šťastný v muzeu /be. -- In: Znojemský týden :
Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 11 (2013), s. 7
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Šulcová, Iva - Šťastný, Vladimír výstavy - obrazy - Dům umění (Znojmo, Česko)
1156)

PERGROVÁ, Ilona

Divadlo tleskalo tanečníkům z Mighty Shake: odvážné pohybové kreace, smysl pro rytmus, nápadité kostýmy
a radost z tance. To vše je vlastní členům znojemské taneční skupiny / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 90 (2013), s. 2 . -- Znáte je z pódií.
Znojmo (Česko) - kultura - umění - tanec - taneční soubory - Mighty Shake - úspěchy
1157)

PERGROVÁ, Ilona

Vidět své šperky na ostatních ženách mě těší / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 104 (2013), s. 2 . -- Řemesla na Znojemsku.
Znojmo (Česko) - kultura - umění - užité umění - šperkařství - šperky - výroba - osobnosti - šperkařky Čechovská, Lucie
1158)

LP

Auta v garážích nahradí design / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 7 (2013), s. 1
dtto:
BE. Znojemský pivovar obsadí mladí designéři. Znojemský týden. 6.5.2013, roč. 13, č. 19, s. 4.
dtto:
TUČKOVÁ HAHNOVÁ, Romana. Garáž, která nenudí. Znojemsko. 14.5.2013, roč. 23, č. 20, s. 5.
Znojmo (Česko) - kultura - umění - design - návrháři - designéři – výrobky - představení - Garage Design
1159)

VSM

Bedřiška Znojemská oslaví jubileum výstavou v Louce / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 113 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malířky - Znojemská-Krejčí, Bedřiška, 1928- vernisáže - výstavy - Loucký klášter
1160)

JM

Burian vystavuje klauny / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585.
-- Roč. 13, č. 16 (2013), s. 8
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Burian, Josef - výstavy - galerie Domu
porozumění
1161)

ZNOJEMSKÝ

Znojemský fotograf ukazuje podmořský svět. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 123 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - fotografie – podmořský svět - výstavy - Dům umění
(Znojmo, Česko) - fotografové - Kotouč, Tomáš
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1162)

SMOLA, Vojtěch

Surrealista Lubo Kristek zahájil už osmou sezonu své glyptotéky / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 128 (2013), s. 3
dtto:
HORNÁ, Alena. Lubo Kristek vyvolal diskuzi, a o to mu šlo vždy. Znojemsko. 21.5.2013, roč. 23, č. 21, s. 4.
dtto:
MRVA, Vlastimil. Happeningoval tam, kde byl ogrilován. Znojemsko. 28.5.2013, roč. 23, č. 22, s. 1.
Znojmo (Česko) - Břeclav (Česko) - kultura - umění - glyptotéka - sezony - zahájení - osobnosti - umělci
- Kristek, Lubo
1163)

KRAJINA

Krajina jako představa a prožitek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 131
(2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - fotografie - výstavy - Jihomoravské muzeum (Znojmo,
Česko) - Dům umění (Znojmo, Česko)
1164)

IPE

Znojemský Dům porozumění vystavuje Svobodovy obrazy / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 139 (2013), s. 2
dtto:
JM. Chystá komiks znojemských pověstí. Znojemský týden. 17.6.2013, roč. 13, č. 25, s. 6.
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Svoboda, Josef - obrazy - výstavy Dům porozumění
1165)

STŘECHA, František

Malířka slavila v rodné Louce / František Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 23 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - Louka (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malířky - ZnojemskáKrejčí, Bedřiška, 1928- - 85. výročí - oslavy
1166)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojemští umělci vystavují na radnici / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 179 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - sochařství - Meandr – obrazy - plastiky - výstavy - Radnice
(Znojmo, Česko)
1167)

DUŠKOVÁ, Markéta

Co je žralok oproti přechodu? / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 30 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - osobnosti – fotografové - Kotouč, Tomáš - rozhovory
1168)

JM

Patchwork ovládl galerii / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585.
-- Roč. 13, č. 33 (2013), s. 8
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Rozmarné léto ve znamení patchworku. Znojemsko. 13.8.2013, roč. 23, č. 33, s. 5.
Znojmo (Česko) - kultura - umění - patchwork - obrazy - výstavy – Dům porozumění - Patchworkový klub
- Městská knihovna Znojmo
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1169)

MOŠTĚK, Martin

Inspirují mě kypré tvary, patří k jižní Moravě / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 240 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
Znojmo (Česko) - kultura - umění - sochařství - osobnosti - sochaři - Maixner, Zdeněk, 1957- - rozhovory
1170)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo bylo k vidění na prestižním festivalu architektury v Praze / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24 (2013), č. 241, s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - architektura – mezinárodní festivaly - Architecture Week
Praha 2013 - prezentace - ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo
1171)

DUŠKOVÁ, Markéta

Lidé jsou na umění připraveni / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 37 (2013), s. 6
dtto:
JM. Ve Znojmě vznikla galerie pro sochy. Znojemský týden. 23.9.2013, roč. 13, č. 39, s. 6.
dtto:
JAN. Nová galerie Agnes vystrkuje růžky. Znojemsko. 24.9.2013, roč. 23, č. 39, s. 1.
Znojmo (Česko) - kultura - umění - výtvarné umění - galerie - Galerie Agnes- Čertková, Hana - otevření
1172)

JM

Vlasta Švejdová (nejvíc) okouzlila děti / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 37 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malířky - Švejdová, Vlasta, 1946- - výstavy - galerie Domu
porozumění
1173)

NÁMĚSTÍ

Náměstí oživí fotografický projekt. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 259
(2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografování - fotografie - výstavy - projekty - Znojmo jinak - Horní
náměstí
1174)

BE

Maixner: Venuše vidím kolem sebe / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 42 (2013), s. 4
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Zdeněk Maixner, umělec, jenž svůj život spojil se Znojmem. Znojemsko. 15.10.2013, roč.
23, č. 42, s. 9.
Znojmo (Česko) - kultura - umění - sochařství - osobnosti - sochaři - Maixner, Zdeněk, 1957- - výstavy rozhovory
1175)

MRVA, Vlastimil

Z výstavy Zdeňka Maixnera je mi smutno / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
23, č. 44 (2013), s. 1, 8
Znojmo (Česko) - kultura - umění - sochařství - osobnosti - sochaři - Maixner, Zdeněk, 1957- - výstavy
1176)

CHAF

Zemřel Oldřich Míša, muž, který zachránil epopej / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 47 (2013), s. 4
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Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Míša, Oldřich, 1924-2013 - tvorba restaurování - Slovanská epopej - biografie
1177)

DUCHOŇ, Libor

Zdeněk Dvořák je již šest let součástí soutěže Czech Press Photo / Libor Duchoň. -- In: Znojemsko. -- ISSN
1212-169X. -- Roč. 23, č. 50 (2013), s. 16
Znojmo (Česko) - kultura - umění - fotografie - fotografické - soutěže Czech Press Photo - fotografové
- Dvořák, Zdeněk - účast
1178)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Něžně i romanticky / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 1 (2013),
s. 1
Znojmo (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malíři - Barteys, Jan

 Kultura - literatura:
1179)

ADÁMEK, Zdeněk

Nové Stehlíkovy básně si již lidé nepřečtou / Zdeněk Adámek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 7 (2013), s. 10
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - básníci - Stehlík, Josef Rostislav, 1923-2012 - úmrtí
1180)

MOŠTĚK, Martin

Svoboda: ještě mám v hlavě sbírku povídek / Martin Moštěk. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 18 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - pověsti - osobnosti - sběratelé -spisovatelé - Svoboda, Jiří, 1943- rozhovory
1181)

SVOBODA, Jiří

Výročí Charlese Sealsfielda / Jiří Svoboda. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 9 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Sealsfield, Charles, 1793-1864 - výročí
- narození
1182)

VSM

Ve Znojmě bude křest knižní novinky Zločinci a kavalíři / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 79 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - knihy - Zločinci a kavalíři - Šuleř, Petr - křesty - Znojemská
Beseda (organizace)
1183)

MOŠTĚK, Martin

Dělám co mě baví. Napsal jsem čtyři knihy: bývalý dloholetý šéf Moravského zemského muzea a předtím
Jihomoravského muzea ve Znojmě Petr Šuleř začal po odchodu do výslužby psát / Martin Moštěk. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 83 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - literární dílo - osobnosti - začínající autoři - Šuleř, Petr, 1948- rozhovory
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1184)

JM

Šuleř pokřtil Zločince a kavalíry / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 16 (2013), s. 6
dtto:
EIS. Zločinci a kavalíři Petra Šuleře. Znojemsko. 16.4.2013, roč. 23, č. 16, s. 12.
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - knihy - Zločinci a kavalíři - Šuleř, Petr, 1948- - křesty - Znojemská
Beseda (organizace)
1185)

JAROSLAV

Jaroslav Hašek navštívil i Znojmo. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 18 (2013), s. 13
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Hašek, Jaroslav, 1883-1923 - 130. výročí
- narození
1186)

MAŽÁROVÁ, Monika

Minoritský klášter zve na toulky minulostí / Monika Mažárová, Marie Nevrklová. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 127 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - regionální literatura Znojemska - publikace - historie - výstavy Minoritský klášter - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko)
1187)

DAK

Znojemský rodák vydal knihu esejů / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 133 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - eseje - Horská rozjímání – osobnosti - Kejnovský, Eduard - dílo
1188)

JM

Znojemský rodák vydal knihu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 33 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - knihy - křest - rodáci - Kejnovský, Eduard
1189)

IPE

Dvořáková pokřtí knihu pro děti / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
234 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - dětská literatura - Julie mezi slovy - knihy - křest - Klášter
dominikánů (Znojmo, Česko) - Dvořáková, Petra, 19771190)

CHAF

Jiří Svoboda oslavil sedmdesátku s múzami / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 34 (2013), s. 8
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Jak se prošlapat k sedmdesátce. Znojemsko. 20.8.2013, roč. 23, č. 34, s. 8.
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - historici - Svoboda, Jiří, 1943- - 70.
výročí - oslavy
1191)

TIK

Literárně hbitý Jiří Kacetl se činí / TIK. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 36 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - historici - Kacetl, Jiří, 1976- - publikace - křtění Císařská cesta - Vídeň-Praha
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1192)

MOŠTĚK, Martin

Život ve Znojmě je příjemným překvapením: spisovatelka a publicistka Petra Dvořáková v minulých dnech ve
Znojmě představila svou třetí knihu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 246 (2013), s. 3 . -- Osobnosti Znojemska.
dtto:
JM. Spisovatelka křtila knihu v klášteře. Znojemský týden. 14.10.2013, roč. 13, č. 42, s. 6.
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - dětská literatura - osobnosti - spisovatelky - Dvořáková, Petra,
1977- - rozhovory
1193)

MRVA, Vlastimil

Emanu Macounovi vyšla kniha, která vidí Znojmo dvojmo / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 23, č. 43 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - knihy - vydání - Znojmo v proměnách - Macoun, Eman
1194)

SMOLA, Vojtěch

Z ptačí perspektivy / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
296 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - ornitologové - Klejdus, Julius - publikace - Z ptačí
perspektivy - vydání

 Kultura – folklor:
1195)

KOP

Masopust je tu! / kop. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč.
13, č. 7 (2013), s. 1, 8, 9
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Radnici obsadily příšery. Znojemsko. 12.2.2013, roč. 23, č. 7, s. 1, 8.
Znojmo (Česko) - kultura - folklor - lidové zvyky - tradice - masopusty - masky - průvody
1196)

VSM

Opět vynesou kozla do vinohradu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 98 (2013)
dtto:
SMOLA, Vojtěch. Hotaři vynesli hroznového kozla do vinice. Rovnost-Znojemský deník. 29.4.2013, roč. 24,
č. 100, s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - slavnosti - folklor - tradice - Hroznová koza - Spolek přátel Hroznové kozy průvody - vynášení - Hroznový kozel
1197)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo mělo čarodějnice v centru. Poprvé / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 102 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - folklor - pohanské zvyky - slavnosti - Filipojakubská noc - čarodějnice - pálení
čarodějnic - tradice - Vlkova věž (Znojmo, Česko)
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1198)

KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo má vánoční strom, centrum už zdobí jedle / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 272 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - folklor - tradice - Vánoce - vánoční stromy – využití

 Kultura – hudba:
1199)

PERGROVÁ, Ilona

Muziku ani sport nejde dělat bez přípravy: klarinetový soubor při Základní umělecké škole ve Znojmě těší své
příznivce již několik let. S gustem žáci hrají nejen jazzové skladby / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 7 (2013), s. 2 . -- Znáte je z pódií.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hra na klarinet - soubory – Základní umělecká škola - vystoupení soutěže
1200) SMOLA, Vojtěch

Víno a jazz se spojí ve Znojmě už za týde : v úterý vypukne ve Znojmě již šestý ročník jazzového festivalu s
podtitulem "wine goes to jazz". / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 7 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - hudební festivaly - Jazz Fest Znojmo 2013 - Wine Goes to
Jazz - 6. ročník - programy
1201)

IPE

V Irské restauraci vznikl hudební klub / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 10 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - kluby - Retro Irish klub - otevření - Tovární ul.
1202) VSM

Jazz fest navštívilo i letos na dva tisíce příznivců jazzu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 18 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - hudební festivaly - Jazz Fest Znojmo 2013 - 6. ročník návštěvnost
1203) PERGROVÁ, Ilona

Stejní lidé na nás chodí přes třicet let: zakladatelem a kapelníkem rockové skupiny Vicomt je již přes třicet let
Vlasta Dvořák. Muzice propadl v šestnácti letech a baví ho dosud / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 19 (2013), s. 2 . -- Znáte je z pódií.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební skupiny - rockové skupiny – Vicomt - osobnosti - kapelníci Dvořák, Vlasta - rozhovory
1204) PERGROVÁ, Ilona

Havlík: B-jam mě vrátil ke kořenům / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 25 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - blues - rock - kapely - B-Jam – osobnosti - muzikanti - Havlík, Roman
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1205) PERGROVÁ, Ilona

Naše koncerty jsou plné efektů.Lidé je čekají: znojemskou skupinu Kiss revival Czech republic založil před
deseti lety Karel Chmelíř s Milanem Šťávou. Působivá show baví nejen muzikanty, ale i jejich publikum / Ilona
Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 31 (2013), s. 2 . -- Znáte
je z pódií.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební skupiny - Kiss revival Czech republic - osobnosti - frontmani
- Chmelíř, Karel - rozhovory
1206) PERGROVÁ, Ilona

Znojemský muzikant točil klip s Chmelířovou / Ilona Pergrová. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 37 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - muzikanti - Minka, Luděk - rozhovory
1207) EIS

Jazz Fest s vůní Lipy / eis, jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 4 (2013), s. 1, 4
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - hudební festivaly - Jazz Fest Znojmo 2013 - 6. ročník
1208) EISENBRUK, Jiří

Jiří Ludvík: Překvapilo nás, že jsme divadlo Evou Pilarovou nevyprodali / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko.
-- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 4 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Jazz Fest Znojmo 2013 - osobnosti - prezidenti Ludvík, Jiří - rozhovory
1209) BAŠTOVÁ, Monika

Lucrezia chystá CD s Schelingerem / Monika Baštová. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 5 (2013), s. 8
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební skupiny - kapely - Lucrezia Borgia (hudební skupina) - CD vydání
1210)

PERGROVÁ, Ilona

Nikam se netlačíme a vše plyne samozřejmě: dvojici znojemských hip hoperů tvoří Togi Bambaraash a Boris
Sabáček / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 43 (2013),
s. 2 . -- Znáte je z pódií.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - populární hudba - hip hop – Drsná Weřejnost - Sabáček, Boris Bambaraash, Togi - rozhovory
1211)

HAMBÁLEK, Miloslav

Festivalu Wake Up hrozí zánik: pořadatelé festivalu Wake Up mají starosti / Miloslav Hambálek. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 53 (2013), s. 1, 3
dtto:
HAMBÁLEK, Tomáš. Wake up letos skončí. Už jistě. Rovnost-Znojemský deník. 3.4.2013, roč. 24, č. 78, s.
1, 3
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Wake Up - podpora - dotace - rozhodnutí
1212)

PERGROVÁ, Ilona

Jazz je náročný pro muzikanty i posluchače: mládí a jazz jde skvěle dohromady, což dokazují Jazzy Talking.
Hudba pro ně získala ten správný sněr a ž společným muzicírováním / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 55 (2013), s. 2 . -- Znáte je z pódií.
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Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební skupiny - Jazzy Talking - koncerty
1213)

JM

Valentýnský klip je s Miss Veronikou Chmelířovou / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 8 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - hudebníci - zpěváci - Minka, Luděk - videoklipy - zveřejnění
1214)

HAMBÁLEK, Tomáš

Členové pěveckého sdružení potěší koncerty. O Velikonocích / Tomáš Hambálek -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 63 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - Miroslav (Česko) - kultura - hudba - Pěvecké sdružení Vítězslav Novák - koncerty programy
1215)

HAMBÁLEK, Tomáš

Hrát v mladé kapele je hodně nevděčná úloha: zpěvák již neexistující kapely Kočka v Septiku je Jiří Marek.
Prošel řadou hudebních uskupení, aby zjistil, že nejlépe se mu koncertuje sólově. Sám si zodpovídá za chyby
/ Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 78 (2013), s. 2 .
-- Znáte je z pódií.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - zpěváci - Marek, Jiří - rozhovory
1216)

KRUTIŠ, Dalibor

Nadace Phoenix zve na Dusilovou / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 79 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - benefiční - koncerty - Nadace Phoenix - Dětem od srdce - Klášter
premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko)
1217)

PERGROVÁ, Ilona

Zjistili jsme, že lidé poslouchají také očima / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 84 (2013), s. 2 . -- Znáte je z pódií.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební skupiny - kapely - Stone
1218)

ROUPEC, Jiří, 1947-

Cmunda zpívá o Znojmě / Jiří Roupec. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 11 (2013), s.
1, 5
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - hudebníci - hudební skladatelé - písničkáři - Roupec, Jiří,
19471219)

SVATOŇOVÁ, Martina

Složení kapely Vicomt je nejpohodovější / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 14 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební kapely - hudební skupiny - Vicomt
1220) SVATOŇOVÁ, Martina

Šestého Wake Up se letos nedočkáme / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 16 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Wake Up - zánik - finance - nedostatek
1221)

BE

Jan Valík prožil život naplněný hudbou / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 12 (2013), s. 5
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Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - hudebníci - skladatelé - Valík, Jan, 1923- - biografie
1222) PERGROVÁ, Ilona

Baví nás zpívat o tom, co nás těší nebo štve / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 96 (2013), s. 2 . -- Znáte je z pódií.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební - skupiny - kapely - Letní tlení -muzikanti
1223) DAK

Kapela Sešup vyhrála Portu / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 102
(2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - country - folk - hudební skupiny – kapely - Pepa Barnet & Sešup soutěže - Porta Vysočina - ocenění
1224) MOŠTĚK, Martin

Hudba mi dodává energii ke všemu, co dělám / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 111 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - cimbálová hudba - osobnosti - hudebníci - učitelé - Ludvík, Jiří rozhovory
1225) MD

Hudební festival na italský způsob přiveze i Vojtu Dyka / md. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 18 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo 2013 - programy přípravy
1226) PERGROVÁ, Ilona

Pillu tvoří ostří hoši se smyslem pro humor / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 112 (2013), s. 2 . -- Znáte je z pódií.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - rocková hudba - hudební kapely – Pilla
1227) PERGROVÁ, Ilona

Spirituály spojují lidi svou obrovskou energií / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 118 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - vokální hudba - hudební skupiny - Mosty - osobnosti - Kolář, Petr rozhovory
1228) PERGROVÁ, Ilona

Karel Gott, Elán. Legendy zamíří do Znojma / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 123 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební skupiny - zpěváci - Elán - Gott, Karel, 1939- - vystoupení Znojemský hrad
1229) PERGROVÁ, Ilona

Dixieland nás chytil u srdce. Zůstanem u něj: stavební inženýr a projektant Lukáš Navrkal kolem sebe seskupil
muzikanty, kteří milují dixieland. Pod názvem Jazz Hunters již mají za sebou první veřejná vystoupení / Ilona
Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933 . -- Znáte je z pódií.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - dixieland - hudební - uskupení -mJazz Hunters - osobnosti Navrkal, Lukáš - rozhovory
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1230) PERGROVÁ, Ilona

Zpíváme hlavně o tom, co nás štve nebo těší: mladá kapela The Joy of Sect funguje ve Znojmě třroky. Za
sebou má koncertování v klubech, ale i účast na festivalu v Německu / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. --ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 136 (2013), s. 2 . -- Znáte je z pódií.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební skupiny - The Joy of Sect - koncerty - programy
1231)

SMOLA, Vojtěch

Festival přinese Znojmo na italský způsob: jako předchozí ročníky se i letošní Hudební festival Znojmo zaměří
na dílo významného skladatele / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 141 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo 2013 - přípravy programy
1232) SMOLA, Vojtěch

Světoznámí Donští Kozáci zazpívají už zítra ve Znojmě / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 144 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - sborový zpěv - Sbor Velkých Donských Kozáků - kostel sv. Rostislava
- vystoupení
1233) PERGROVÁ, Ilona

V muzice jsme se vydali tou správnou cestou: frontman skupiny The Reall hledal do kapely ty nejlepší
muzikanty. Neomezil se jen na Znojmo či region, ale svého rozhodnutí nelituje / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 148 (2013), s. 2 . -- Znáte je z pódií.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební skupiny - The Reall - koncerty - vystoupení
1234) SOUKUPOVÁ, Jana

Hudba, víno i architektura spolu? Spojí je Hudební festival Znojmo?: spojení hudby s nejlepšími víny
regionálních vinařů nabízí letos Znojmo při svém festivalu ve druhé půli července už podeváté / Jana
Soukupová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 156 (2013), s. 4, Jižní Morava
dtto:
SOUKUPOVÁ, Jana. Nejlepší vína ze znojemského regionu "zalijí" koncerty. Mladá fronta dnes. 8.7.2013,
roč. 24, č. 156, s. 4, Jižní Morava -dtto:
JASU. Festival pro Monteverdiho připravil i "populární revue". Mladá fronta dnes. 8.7.2013, roč. 24, č. 156,
s. 4, Jižní Morava
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo 2013 - 9. ročník programy
1235) SMOLA, Vojtěch

Hudební festival: přípravy finišují: devátý ročník Hudebního festivalu Znojmo, který se ponese ve znamení
Itálie a Claudia Monteverdiho, začíná už v pátek / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 157 (2013), s. 2
dtto:
RZ. Hudební festival představí Znojmo na italský způsob. Znojemsko. 25.6.2013, roč. 23, č. 26, s. 6.
dtto:
JAN. Festivalu docházejí peníze. Znojemsko. 9.7.2013, roč. 23, č. 28, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo 2013 - 9. ročník programy – přípravy
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1236) STULÍROVÁ, Markéta

Claudio Monteverdi skvěle mísí staré s novým: dirigent a umělecký ředitel Hudebního festivalu Znojmo Roman
Válek připravuje premiéru scénické koláže Monteverdiho hudebního díla / Markéta Stulírová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 158 (2013), s. 7
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo 2013 - osobnosti dirigenti - Válek, Roman - rozhovory
1237) MAREK, Jiří

Hudební festival začal. Muzikanti hráli v ulicích Znojma / Jiří Marek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 161 (2013), s. 3
dtto:
BE. Festival zve na hudební lahůdky. Znojemský týden. 15.7.2013, roč. 13, č. 29, s. 1, 8.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo 2013 - 9. ročník programy - zahájení
1238) DG

Šestý Šramlfest namíchá hudební koktejl muzikantů z Venezuely i Rakouska / dg. -- In: Znojemské listy. -Roč. 22, č. 12 (2013), s. B, Znojemské kulturní léto
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Šramlfest - 6. ročník - programy
1239) SMOLA, Vojtěch

Šramlfest: přípravy jdou už do finále / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 169 (2013), s. 2
dtto:
BE. Šramlfest pozval Traband i hudebníky z Venezuely a Rakouska . Znojemský týden. 22.7.2013, roč. 13,
č. 30, s. 6.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Šramlfest - programy - přípravy
1240) KRUTIŠ, Dalibor

Kostel sv. Michala bude patřit Monteverdimu: Monteverdiho dílo Combattimento: víra-láska-naděje nabídne
už zítra Hudební festival Znojmo / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 170 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo 2013 - Kostel sv. Michala
- programy
1241)

MOŠTĚK, Martin

Festivalu letos přibylo diváků: spokojenost s výkony umělců i zájmem diváků provázela konec letošního
Hudebního festivalu Znojmo / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 175 (2013), s. 1
dtto:
BE. Znojemský hudební festival i pomáhá. Znojemský týden. 29.7.2013, roč. 13, č. 31, s. 4.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo 2013 - programy návštěvnost
1242) JAN

Světová senzace Claudiova zmrtvýchvstání / jan. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 29
(2013), s. 1
dtto:
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EIS. Nejvíce posluchačů přilákal Vojtěch Dyk. Znojemsko. 30.7.2013, roč. 23, č. 31, s. 1, 4.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo - programy - zahájení
1243) KRUTIŠ, Dalibor

Sedmý StatekFest nabídne premiéry i derniéru: šestačtyřicetiletý bubeník známé znojemské kapely P.P.D. Jiří
"Jonatán" Jonáš je mimo jiné organizátorem regionálního festivalu StatekFest / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 202 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební kapely - osobnosti - hudebníci - kapelníci - Jonáš, Jiří rozhovory
1244) EIS

Závěrečný akord festivalu byl operní / eis. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 31 (2013),
s. 12

dtto:

BE. Hudební festival Znojmo po italsku se povedl. Znojemský týden. 5.8.2013, roč. 13, č. 32, s. 6.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo
1245) EISENBRUK, Jiří

O ekonomiku festivalu se bojím od začátku do konce / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 23, č. 33 (2013), s. 1, 4
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Hudební festival Znojmo - osobnosti - prezidenti
- Ludvík, Jiří - rozhovory
1246) VSM

Znojemské cimbálky oslaví výročí a začnou novou tradici / vsm. – In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 229 (2013), s. 2
dtto:
VSM. Znojemské cimbálky zahájí zítra v Louce novou tradici. Rovnost-Znojemský deník. 17.10.2013, roč.
24, č. 242, s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - cimbálová hudba - Dyjavánek – Cimbálová muzika Antonína Stehlíka výročí - vystoupení - tradice - založení – Klášter premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko)
1247) VSM

Kino opět zve na přenosy z opery / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 230 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - opery - Metropolitní opera - přímé přenosy - kina - Kino Svět
1248) BE

Karel Fojtík: Všechno krásné se rodí v bolestech / br. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 41 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - muzikanti - Fojtík, Karel - rozhovory
1249) MOŠTĚK, Martin

S notami jsem to uměl dřív než s písmeny / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 275 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - muzikanti - Fojtík, Karel - rozhovory
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1250) KRUTIŠ, Dalibor

Slavice Lucie Bílá zaplnila Dominikánský kostel / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 276 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - adventní koncerty - Bílá, Lucie, 1966- - kostel Nalezení sv. Kříže
1251)

MOŠTĚK, Martin

Nesem vám noviny, neslo se nejen Znojmem: lidé v centru Znojma, v Hraběticích i Olbramovicích se sešli,
aby si se Znojemským deníkem zazpívali na akci Česko zpívá koledy / Martin Moštěk, Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 289 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - Olbramovice (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - zpěv - Vánoce 2013 - akce - Česko
zpívá koledy - 2. ročník
1252) SMOLA, Vojtěch

Jazz Fest 2014: je jasné, kdo dorazí: lednový Znojmo Jazz fest 2014 opět přivítá legendy i mladé naděje
jazzové scény / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 293
(2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Jazz Fest Znojmo 2014 - 7. ročník - programy
1253)

TIK

Odešel Ivo Oprchal / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 49 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - hudebníci - Oprchal, Ivo - úmrtí
1254) BE

Lucrezia Borgia vydala své dvanácté CD / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 52 (2013), s. II, Vánoční týden
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební skupiny - Lucrezia Borgia (hudební skupina) - CD - vydání
1255) MRVA, Vlastimil

Hrej, hudče, píseň krásnou schelingerovskou-- / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -Roč. 23, č. 51 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - hudební skupiny - Lucrezia Borgia (hudební skupina) - CD - vydání
1256) BE

Znojmo Jazz Fest už posedmé / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 14, č. 1 (2013), s. 7
dtto:
EIS. Jazz Fest rozezvučel Znojmo. Znojemsko. 21.1.2014, roč. 24, č. 4, s. 8.
Znojmo (Česko) - kultura - hudba - jazz - hudební festivaly - Jazz Fest Znojmo - programy - přípravy

 Kultura – divadlo:
1257) MOŠTĚK, Martin

K ochotnickému divadlu mě přivedlo srdce: režisér Václav Beran oslaví letos šedesátku, na kontě má dvacet
režií Vinobraní a pětatřicet let s ochotnickým souborem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 36 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
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Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - ochotnické divadlo - osobnosti - režiséři - Beran, Václav - rozhovory
1258) PERGROVÁ, Ilona

Divadelní herectví je moje velká životní láska / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 49 (2013), s. 2 . -- Znáte je z pódií.
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - osobnosti - herečky - Výhodová, Martina - rozhovory
1259) PERGROVÁ, Ilona

Maryš, Vávrová i Répalka rozesmáli divadlo / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 61 (2013), s. 2 . -- Znáte je z pódií.
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - amatérské divadlo - divadelní - představení - Městské divadlo Znojmo
1260) PERGROVÁ, Ilona

Hrát v divadle? Někdo si připlatí: šestatřicet tisíc zaplatí umělecká škola za týdenní vystupování v divadle /
Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 98 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - Městské divadlo Znojmo - pronájem - navýšení - Základní umělecká
škola Znojmo
1261)

PERGROVÁ, Ilona

Divadlem zněl cinkot penízků a rytmická hudba / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 122 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - pohybové umění - taneční skupiny - orientální tance - přehlídky Městské divadlo Znojmo
1262) PERGROVÁ, Ilona

Děti se smály mrkvajzníkům i zelené Gizele / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 142 (2013), s. 2 . -- Znáte je z pódií.
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - divadelní představení - žáci - ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo
1263) KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo ožije divadlem. Nabídne i Autobuf / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 182 (2013), s. 2
dtto:
MIV. Znojmo ožije divadlem. Právo. 14.8.2013, roč. 23, č. 188, s. 10.
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - divadelní představení - akce – Znojmo žije divadlem!
1264) PERGROVÁ, Ilona

Znojmo: divadelní maraton startuje již dnes / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 188 (2013), s. 3
dtto:

V srpnu Znojmo poprvé ožije divadlem. Znojemské listy. 25.7.2013, roč. 22, č. 13, s. 10.
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - akce - divadelní představení – přehlídky - Znojmo žije divadlem! programy – zahájení
1265) BE

Divadelní festival přilákal přes tisíc lidí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 35 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - akce - divadelní představení – přehlídky - Znojmo žije divadlem! programy - návštěvnost - shrnutí
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1266) IPE

Divadlo získalo nová světla i ozvučení / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 254 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - divadlo - Městské divadlo Znojmo - rekonstrukce - ozvučení - osvětlení modernizace

 Kultura - film:
1267) KRUTIŠ, Dalibor

Otrubovi natočili propagační film o Znojmě / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 16 (2013), s. 3
dtto:
MD. Bratři Otrubovi znovu představili film o městu. 5+2 dny. 31.1.2013, roč. 2, č. 5, s. 5.
dtto:
JAN. Tvůrci filmu o městě se chytili do svých sítí. Znojemsko. 29.1.2013, roč. 23, č. 5, s. 1, 4.
Znojmo (Česko) - kultura - film - reklama a propagace - projekty - Znojmo.tv - Otruba, Jan - Otruba,
Vítězslav - Regiontour 2012 - prezentace
1268) SMOLA, Vojtěch

Jeden svět opět míří do Znojma / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 18 (2013), s. 3
dtto:
VSM. Jeden svět upozorní i na rasismus. Rovnost-Znojemský deník. 2.2.2013, roč. 24, č. 28, s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - dokumentární - film - mezinárodní - festivaly - Jeden svět - 2. ročník
1269) MOT

Ozvěny Ekofilmu už míří do Znojma / mot. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 46 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - film - filmové - mezinárodní festivaly – festivaly - Ekofilm - filmy - promítání
- Kino Svět
1270) MM

Kino Svět zve na Ozvěny Ekofilmu. Začínají od zítřka / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 51 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - film - filmové - mezinárodní festivaly - Ekofilm - promítání - Kino Svět
1271)

VSM

I příští víkend promítnou v kině Svět Ozvěny Ekofilmu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 54 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - film - filmové - mezinárodní festivaly - Ekofilm - promítání - Kino Svět
1272) SMOLA, Vojtěch

Jeden svět startuje, za měsíc je i ve Znojmě / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 56 (2013), s. 3

181

Znojemsko v tisku 2013

dtto:
SMOLA, Vojtěch. V kině promluví i Tomáš Etzler. Rovnost-Znojemský deník. 29.3.2013, roč. 24, č. 75, s.
3
Znojmo (Česko) - kultura - film - dokumentární film - mezinárodní – festivaly - Jeden svět - 2. ročník
1273) FAJKUSOVÁ, Anna

Čaj do kostela? To jsem se čertil, říká režisér: policejní komisař a znalec magie ve filmu odhalují pachatele
rituálních vražd. Poslední oběť měla zemřít v kryptě louckého kláštera / Anna Fajkusová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 74 (2013), s. 2 . -- Jihomoravské filmování.
Znojmo (Česko) - kultura - film - kinematografie - Ďáblova lest - natáčení - vzpomínání
1274) MOŠTĚK, Martin

Znojmo přivítalo Jeden svět. Pomocí pštrosů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 79 (2013), s. 3
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Festival Jeden svět začal útěkem pštrosa. Znojemsko. 9.4.2013, roč. 23, č. 15, s. 2.
Znojmo (Česko) - kultura - film - dokumentární film - mezinárodní – festivaly - Jeden svět - 2. ročník programy
1275) MOŠTĚK, Martin

Jeden svět nabízí první filmy. Zamíří i do napjaté Koreje / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 84 (2013), s. 3
dtto:
LP. Na festival Jeden svět do kina Svět! Znojemské listy. 4.4.2013, roč. 22, č. 6, s. 1, 8-9.
Znojmo (Česko) - kultura - film - dokumentární film - mezinárodní – festivaly - Jeden svět - 2. ročník promítání - Kino Svět
1276) IPE

Festival Jeden svět přilákal o třetinu více diváků než loni / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 94 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - film - dokumentární film - mezinárodní – festivaly - Jeden svět - 2. ročník promítání - Kino Svět - návštěvnost
1277) VSM

Filmový festival v Lecce udělil Znojmu cenu Grand Prix Italia / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 149 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - film - mezinárodní - filmové festivaly – Tourfilm - Otruba, Vítězslav - ocenění
- Grand Prix Italia
1278) PETERKOVÁ, Ľuba

Workoholici, co vlastně nikdy neodešli ze Znojma / Ľuba Peterková. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č.
13 (2013), s. 12
Znojmo (Česko) - kultura - film - reklama a propagace - produkce - VideoBrothers - Otruba, Jan - Otruba,
Vítězslav - rozhovory
1279) KRUTIŠ, Dalibor

Znojemský hrozen ocení i kuchařské knihy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 212 (2013), s. 3
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Znojmo (Česko) - kultura - film - gastronomie - mezinárodní - televizní - rozhlasové - gastronomické festivaly - Znojemský hrozen - 15. ročník - přípravy - novinky - programy
1280) LP

Znojmák, kterého si vybral filmový Hollywood / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 14 (2013), s. 11
Znojmo (Česko) - kultura - film - osobnosti - režiséři - Lichtag, Steve, 19541281)

MM

Do kina se vrací opera. Živě z New Yorku / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 236 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - film - kina - Kino Svět - představení - přímé - přenosy - opery
1282) PETERKOVÁ, Ľuba

Miroslav Hrabě: Byl jsem spíš zbojník: správný adrenalin pro hereckého představitele krále Jana
Lucemburského / Ľuba Peterková. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 15 (2013), s. III, speciál
Znojmo (Česko) - kultura - film - osobnosti - herci - Hrabě, Miroslav - rozhovory
1283) DAK

Hrozen dnes předá ceny / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24 (2013), č.
244, s. 3
dtto:
JP. Festival Znojemský hrozen ocenil Vaňkovu kuchařku. Právo. 21.10.2013, roč. 23, č. 245, s. 8.
Znojmo (Česko) - kultura - film - gastronomie - mezinárodní - televizní - rozhlasové - gastronomické festivaly - znojemský hrozen - 15. ročník – ceny - předávání
1284) MM

Kino Svět nabídne Šostakovičův Nos. Živě z opery / mm. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 249 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - kultura - film - kina - Kino Svět - představení – přímé přenosy - opery
1285) MOŠTĚK, Martin

Náš nejlepší film je vždy ten, který právě dotáčíme: mladí znojemští filmaři Jan a Vítězslav Otrubovi mají na
svém kontě úspěšné klipy i snímky s cenami z festivalů. Dívají se ale stále hlavně dopředu / Martin Moštěk.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 257 (2013), s. 2 . -- Osobnosti
Znojemska.
Znojmo (Česko) - kultura - film - reklama a propagace - filmování – osobnosti - filmaři - Otruba, Jan Otruba, Vítězslav - rozhovory
1286)

CHAF

Film o Znojmě vyhrál festival / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 41 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - kultura - film - reklama a propagace - produkce - VideoBrothers - Otruba, Jan - Otruba,
Vítězslav - úspěchy
1287) BE

Znojemský hrozen rozdal ceny / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 43 (2013), s. 1, 9
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Znojmo (Česko) - kultura - film - fastronomie - mezinárodní - televizní - rozhlasové - gastronomické festivaly - Znojemský hrozen - 15. ročník – ceny - předávání
1288) JAN

Otrubovi v barvách Znojma vítězí / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 45 (2013), s.
4
Znojmo (Česko) - kultura - film - reklama a propagace - festivaly – Tour Region Film 2013 - Otruba, Jan
- Otruba, Vítězslav - ocenění
1289) CHAF

R. Adler: Betlémářství je originální fenomén, a to české zvlášť / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 51-52 (2013), s. 5
dtto:
EISENBRUK, Jiří. U betléma může být i vinařský lis. Znojemsko. 31.12.2013, roč. 24, č. 1, s. 5.
Znojmo (Česko) - kultura - film - dokumentární filmy - belémářství – betlémy - osobnosti - režiséři Adler, Rudolf, 19411290) PREISSOVÁ, Martina

Vánoce s vůní (Preissovic) šminky / Martina Preissová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23,
č. 51 (2013), s. 26
Znojmo (Česko) - kultura - film - divadlo - osobnosti - herečky - Preissová, Martina, 19751291)

JANÍČKOVÁ, Alžběta

Vánoce s vůní (Hrabětovic) šminky / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. --ISSN 1212-169X. -- Roč. 23,
č. 51 (2013), s. 26
Znojmo (Česko) - kultura - film - divadlo - osobnosti - herci - Hrabě, Miroslav - rozhovory

 Kultura – tanec:
1292) PERGROVÁ, Ilona

Divadlo tleskalo tanečníkům z Mighty Shak : odvážné pohybové kreace, smys pro rytmus, nápadité kostýmy
a radost z tance. To vše je vlastní členům znojemské taneční skupiny / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 90 (2013), s. 2 . -- Znáte je z pódií.
Znojmo (Česko) - kultura - umění - tanec - taneční soubory - Mighty Shake - úspěchy
1293) PERGROVÁ, Ilona

Každý tanečník ukáže to nejlepší, co dovede / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 130 (2013), s. 2 . -- Znáte je z pódií.
Znojmo (Česko) - kultura - tanec - breakdance - taneční skupiny - CSB Crew
1294) DUCHOŇ, Libor

Monika Kulhánková: Sama jsem tanec od mala v jakékoliv jeho formě vždymilovala a stále miluji--/ Libor
Duchoň. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 32 (2013), s. 13
Znojmo (Česko) - kultura - tanec - Taneční a pohybové studio M&M Znojmo - osobnosti - trenérky Kulhánková, Monika - rozhovory
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1295) BE

Znojemské Grácie tancovaly v Litvě za pytel okurek / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 33 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - kultura - tanec - taneční soubory - Znojemské grácie - Straková, Marie - rozhovory
1296) DOPE

TS Single znovu chytá vítr do plachet / DoPe. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 37 (2013),
s. 13
Znojmo (Česko) - kultura - tanec - taneční skupiny - TS Single
1297) EIS

Zuzana oslaví 10. výročí country bálem / eis. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 40 (2013),
s. 9

dtto:

EIS. Zuzana má deset let. Znojemsko. 22.10.2013, roč. 23, č. 43, s. 5.
Znojmo (Česko) - kultura - tanec - country - taneční skupiny – Taneční country skupina Zuzana - 10. výročí
- založení - oslavy

 Školství:
1298) IPE

Budoucí prvňáčci půjdou k zápisu / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 13 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - školství - školy - základní školy - prvňáci - zápisy
1299) MM

Znojemští prvňáci šli k zápisu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
17 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - školství - školy - základní školy - prvňáci - zápisy
1300) MOŠTĚK, Martin

Školy zapsaly pět stovek prvňáčků : znojemským školám přibylo dětí. K zápisu jich přišlo pět set osm. V září
školy otevřou devatenáct prvních tříd / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 20 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - školství - školy - základní školy - prvňáčci - zápisy - kapacity
1301)

KRUTIŠ, Dalibor

Petice: vyměňte prezidenta za Komenského: na Znojemsku vznikla petice podporující myšlenku vyměnit na
školách obraz prezidenta za Jana Amose Komenského / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 31 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - školství - školy - školní třídy - prezidenti - portréty - petice - WWW stránky - podpisy
1302) JM

Studenti vybrali prezidenta: Franze / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 2 (2013), s. 1
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Znojmo (Česko) - školství - střední školy - gymnázia - studentské - prezidentské - volby - výsledky
1303) MOŠTĚK, Martin

Zápisy do školek budou v březnu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 36 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - školství - školy - mateřské školy - zápisy - děti - umístění
1304) BLAHOVÁ, Galina

Jaká je tenisová výuka žáků školy Pražská 98 / Galina Blahová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 38 (2013), s. 10
Znojmo (Česko) - školství - školy - základní školy - Základní škola Pražská - studium a výuka - tenis pilotní - programy
1305) BE

Do škol ve Znojmě nastoupí půl tisíce prvňáčků / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 5 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - školství - školy - základní školy - prvňáci - zápisy
1306) MOŠTĚK, Martin

Před sítí kaváren jsem dal přednost vinařům: život a práce Františka Koudely se točí kolem vín. Je
sommelierem, mladé sommeliery učí, předsedá sdružení VOC Znojmo. / Martin Moštěk. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 48 (2013), s. 3 . -- Osobnosti Znojemska.
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. - osobnosti - sommeliéři
- Koudela, František - rozhovory
1307) PERGROVÁ, Ilona

Hledáme šikovné herce a herečky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 53 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - školství - školy - Základní umělecká škola Znojmo - Výhodová, Martina - projekty
1308) BÁRTOVÁ, Renáta

Ples oživila také vědomostní soutěž / Renáta Bártová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 60 (2013), s. 12
Znojmo (Česko) - školství - školy - základní školy - ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo - společenské
zábavy - plesy - Pololetní ples - 1. ročník
1309) KRUTIŠ, Dalibor

Místo výuky pracovali žáci na časopisu. Majá GPOA NEWS / Dalibor Krutiš. -In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 62 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - školství - školy - střední školy - GPoa Znojmo - studentské časopisy - příprava realizace
1310)

MM

Školky zapsaly přes tři sta šedesát dětí. Přišlo pět stovek / mm. – In Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 62 (2013), s. 3
dtto:
MIV. Mateřinky zapisovaly na další školní rok. Právo. 20.3.2013, roč. 23. č. 67, s. 13
Znojmo (Česko) - školství - školy - mateřské školy - děti - zápisy - umístění
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1311)

HAMBÁLEK, Tomáš

Chci otevřít ve Znojmě magisterské studium : prorektor znojemské Soukromé vysoké školy ekonomické Pavel
Štohl hovoří o tom, proč ve Znojmě založil vysokou školu a zdůrazňuje, že se svým dílem ješte není hotov /
Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 72 (2013), s. 2 . -Osobnosti Znojemska.
Znojmo (Česko) - školství - školy - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - osobnosti
- prorektoři - Štohl, Pavel - rozhovory
1312)

BE

Školky ve Znojmě uvítají 365 děvčat a kluků / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 12 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - školství - mateřské školy - školky - děti – zápisy
1313)

VSM

Základní škola nabízí ještě volná místa pro děti / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 99 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - školství - školy - základní školy - ZŠ Václavské nám. - žáci - přípravné - třídy - volná
místa
1314)

VSM

Základní škola Prokopa Diviše oslaví své 20. výročí / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 113 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - školství - školy - základní školy - základní škola Prokopa Diviše - vznik - 20. výročí oslavy
1315)

KRUTIŠ, Dalibor

Babůrková: Učíme děti číst jinak. Přirozeně / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 115 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - školství - základní školy - ZŠ Prokopa Diviše a MŠ Znojmo- Přímětice - Montessori
Znojmo - výuka - čtení - genetická metoda
1316)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 16 (2013), s.
12
Znojmo (Česko) - školství - gymnázia - Gymnázium Dr. Karla Polesného (Znojmo, Česko) - budovy Komenského nám. - historie - současnost - fotografie
1317)

HOLIŠOVÁ, Romana

Děti získaly odznak všestrannosti: okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů vyhrála Základní
škola Prokopa Diviše v Příměticích / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 119 (2013), s. 21
Znojmo (Česko) - školství - základní školy - základní škola Prokopa Diviše - sportovní akce - soutěže Odznak všestrannosti Olympijských Vítězů (projekt) - okresní kolo - vítězství
1318)

MOŠTĚK, Martin

Bez práce jsem zůstat nemohl, šel jsem učit / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 123 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
Znojmo (Česko) - školství - osobnosti - učitelé - Žák, Petr - rozhovory
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1319)

DAK

Jiří Grygar bude v Harvartu / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 125
(2013), s. 3
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - kluby Vysokoškolský klub Harvart - akce - besedy - osobnosti - astrofyzici - Grygar, Jiří, 19361320) MM

Školky v létě omezí provoz / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 137
(2013), s. 3
Znojmo (Česko) - školství - mateřské školy - školky - prázdninové – provozy - omezení
1321)

DAK

Malí studenti získali uznávané certifikáty Cambridge / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 167 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - školství - školní - centra - Helen Doron Early English Znojmo - děti - jazyková výuka angličtina - testování – Cambridge certifikáty
1322) PERGROVÁ, Ilona

Studenti by volili levici, nezávislé i Okamuru / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 230 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - gymnázia - studentské - volby - Parlamentní studentské volby
- průběh
1323) ŠOTKOVSKÁ, Hana

Pořad Šikulové točila Česká televize na Republice / Hana Šotkovská. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 234 (2013), s. 12
Znojmo (Česko) - školství - školy - ZŠ nám. Republiky - televizní pořady pro děti - Šikulové - natáčení Česká televize. Televizní studio Ostrava
1324) LP

Holandská vyměnila 60. léta v kuchyni za moderní nerez / lp. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 14 (2013)
s. 4
Znojmo (Česko) - školství - mateřské školy - Holandská ul. - kuchyně - rekonstrukce - RENOV
1325) JAN

Ludvík a Preissová v začarovaném sklepě / jan. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 37
(2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - kluby Vysokoškolský klub Harvart - akce - besedy - osobnosti - Preissová, Martina - Ludvík, Jiří
1326) MACOUN, Emanuel

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 40 (2013), s.
11
Znojmo (Česko) - školství - chlapecké - měšťanské - školy – Rooseveltova ul. - ul. Mládeže - budovy historie - současnost – fotograf
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1327)

MOŠTĚK, Martin

Studenti si vyzkoušeli práci europarlamentu: přes šedesát studentů, včetně desítky zahraničních účastníků,
debatovalo o uprchlících, eurovolbách, tureckých nepokojích či kouření / Martin Moštěk. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 274 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - akce - setkání
mládeže - diskuse - Evropský parlament mládeže v ČR
1328) BŘEZINOVÁ, Hana

Studovat účetnictví? Buď v Praze, nebo ve Znojmě! / Hana Březinová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 23, č. 41 (2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - školství - vysoké školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - studenti - nárůst
1329) SMOLA, Vojtěch

Škola na Alšově osiřela, budovu teď řeší kraj: školy snižují náklady a opouštějí některé budovy. Od září se už
neučí agropodnikání na Alšově ulici, děti už neplní ani některé internáty / Vojtěch Smola. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 281 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - školství - školy - střední odborné školy - náklady - snižování - Alšova ul. - Jihomoravský
kraj (Česko) - využití
1330)

PERGROVÁ, Ilona

Dobroty mladých kuchařů provoněly školu: již po osmnácté předvedli své dovednosti studenti ze školy na
Přímětické / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 285
(2013), s. 2 . -- Řemesla na Znojemsku.
Znojmo (Česko) - školství - školy - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. - akce - výstavy - Vánoce 2013 výrobky – prezentace
1331)

HANZAL, Libor

Studenti poznávali Středomoří / Libor Hanzal. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 298 (2013), s. 12
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. - Asociace evropských
hotelových škol - konference - účastníci - Středozemní moře (oblast)
1332)

JM

Ředitel: Opuštění školy není senzace, ale nutnost / jm. -- In: Znojemskýtýden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 1 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - školství - střední školy - Střední zemědělská škola – SOŠ a SOU Dvořákova - osobnosti
- ředitelé - Brouček, Josef - rozhovory

 Zájmová činnost:
1333) PERGROVÁ, Ilona

Keramika s drátky je kouzelná a má duši: vyučená prodavačka Marie Drozdová propadla kouzlu drátkování.
Obyčejnou nádobu promění v originální a jedinečný kousek / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 4 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - umělecká řemesla - keramika – drátkování - dráteníci - osobnosti Drozdová, Marie - výrobky
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1334) SVATOŇOVÁ, Martina

Před dvěma lety jsem je přestal sčítat, říká vášnivý sběratel pohledů / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -Roč. 2, č. 2 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - sběratelství - pohlednice - sběratelé - Radauscher, Miroslav
1335) DUŠKOVÁ, Markéta

Kartářka: vystudovat školu, vdát se a mít děti mi pro život přišlo málo / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -Roč. 2, č. 3 (2013), s. 7
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - kartářství - osobnosti - kartářky - Wronová, Halka
1336) LP

Herny a výherní automaty se z centra stěhují na periferii, kontrolám neuniknou / lp. -- In: Znojemské listy. - Roč. 22, č. 1 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - gamblerství - herny - výherní automaty - videoterminály - počty –
snížení
1337) SMOLA, Vojtěch

Do Znojma míří inspirace TEDx / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 30 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - nezávislá - setkání - konference - TEDx
1338) SMOLA, Vojtěch

Děti se už mohou hlásit na tábory / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemsk deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 39 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - děti - tábory - příměstské tábory - letní - prázdniny – přihlášky
1339) DUŠKOVÁ, Markéta

Poikování: hra se světlem až ze Zélandu / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 6 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - poikování - světelná - ohňová - představení - Duo Hypnotik - Kejzlar,
Lubomír - Sysel, Radim
1340) KRUTIŠ, Dalibor

Omezit hazard? Znojmo přemýšlí: obce mají možnost omezit videoloterijní terminály / Dalibor Krutiš. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 95 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - herny - výherní automaty - hazard - provozovny - regulace - omezení
- diskuse
1341)

PERGROVÁ, Ilona

Z telefonního seznamu upletu třeba košík: netradičního koníčka objevila Ivana halánková z Dyjákovičk.
Propadla totiž pletení z papíru a její ruce nevydrží mi chvilku v klidu / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 109 (2013), s. 2 . -- Řemesla na Znojemsku.
Znojmo (Česko) - Dyjákovičky (Znojmo, Česko) - zájmová činnost – ruční práce - pletení z papíru Chalánková, Ivana - rozhovory
1342) SVATOŇOVÁ, Martina

Miniklub láká děti do šesti let na novinku / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 18 (2013), s. 6
dtto:
JAN. Nové mateřské centrum ve Znojmě. Znojemsko. 7.5.2013, roč. 23, č. 19, s. 5.
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Znojmo (Česko) - zájmová činnost - děti - dětské centrum - Miniklub Znojmo - činnost - zahájení Vídeňská ul.
1343) SMOLA, Vojtěch

Modelbraní: auta na vysílačku, modely i Kitt / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 116 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - modelářství - modely - akce - Modelbraní
1344) HANÁK, Jiří, 1950-

Řízení veteránů? Může při něm jít o život: sběratel historických aut a motocyklů Jan Drozd založil ve Znojmě
muzeum motorismu. Vyhazovat staré věci je mu totiž od dětství líto / Jiří Hanák. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 156 (2013), s. 2 . -- Výjimeční sousedé.
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - sběratelství - historická vozidla - muzea - Muzeum motorismu sběratelé - Drozd, Jan
1345) JM

Motorky pro kaskadéry a dobrodruhy i pro papežovu gardu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 31 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - sběratelství - motocykly - motorky - muzea - Muzeum motorismu sběratelé - Drozd, Jan
1346) VYHRÁLI

Vyhráli zlato. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 289 (2013), s. 17
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - šachy - okresní - přebory – střední školy - SOU a SOŠ SČMSD,
Znojmo, s. r. o. - 1. místo
1347)

VSM

Kuželnu v bývalém pivovaru využijí biketrialisté / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 297 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - Dům dětí a mládeže Znojmo - biketrial - prostory - pronájem - pivovar
Hostan Znojmo - kuželna
1348) DUŠKOVÁ, Markéta

V klubu hlídají děti, školí i čtou / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 48 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - děti - dětské centrum - Miniklub Znojmo - činnost - zahájení Vídeňská ul.
1349) JM

Sběratel: Znojmo, má láska / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 50 (2013), s. 6
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Znojmo ve vzpomínkách Josefa Vlasáka. Znojemsko. 10.12.2013, roč. 23, č. 50, s. 5.
Znojmo (Česko) - zájmová činnost - sběratelství - historické - fotografie - pohlednice - osobnosti sběratelé - Vlasák, Josef - výstavy – Dům porozumění
1350) CHAF

Tomáš Bílek: Nejoriginálnější betlém jsem dostal k narozeninám / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 51-52 (2013), s. 5
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Znojmo (Česko) - zájmová činnost - sběratelství - betlemářství - betlémy - osobnosti - Bílek, Tomáš rozhovory

 Sport:
1351)

HOLIŠOVÁ, Romana

Náš hudebník zvedne 130 kilo: zpěvák skupiny X-Core David Václavík přiblížil založení kapely a vysvětlil, jak
se dostali na MS v biatlonu / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 7 (2013), s. 17
Znojmo (Česko) - sport - biatlon - Mistrovství světa - kulturní akce - hudební skupiny - X-CORE - Václavík,
David - rozhovory
1352) HOLIŠOVÁ, Romana

Skoro každé odpoledne si jdu na chvíli zahrá : hráč karambolu Otto Binder hraje zhruba patnáct let závodně.
Karambolový kulečník se stal jeho zálibou v důchodu, V 75 letech se mu daří a vyhrává zápasy / Romana
Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 8 (2013), s. 17
Znojmo (Česko) - sport - kulečník - karambol - osobnosti - Binder, Otto - rozhovory
1353) VYMYSLICKÝ, Martin

Stěhování Orlů? Ne, tvrdí klub : znojemští hokejoví fanoušci se obávají, že jejich klub zamíří se soutěží EBEL
do Přerova / Martin Vymyslický. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 16
(2013), s. 1
Znojmo (Česko) - sport - lední hokej - Orli Znojmo - Erste Bank EishockeyLiga Austria - hokejové kluby
- mezinárodní soutěže - přesun - Haná (Česko) - spekulace
1354) HOLIŠOVÁ, Romana

Ve volejbale se dařilo zejména mládežníků : volejbalový víkend přinesl prohry ženám, mužům i juniorkám /
Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 20 (2013), s. 17
Znojmo (Česko) - sport - volejbal - volejbalisté - VK Pegas Znojmo - výsledky
1355) BASTL, Ladislav

Vítěz běhu Zdeněk Hnilo: mám čím dál větší strach, že mě někdo porazí / Ladislav Bastl. -- In: 5+2 dny. -Roč. 2, č. 2 (2013), s. 37
Znojmo (Česko) - sport - běh - Vánoční běh - 32. ročník - osobnosti – běžci - Hnilo, Zdeněk
1356) BASTL, Ladislav

Nejlepší plavec Znojma je Čermák / Ladislav Bastl. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 4 (2013), s. 29
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Čermák, Ondřej - rozhovory
1357) HOLIŠOVÁ, Romana

Střelec při závodě odtahá i tři tuny : lukostřelec Martin Zahradník se stará nejen o chod znojemského klubu,
ale i sám závodí. V březnu se Znojmáci zúčastní mistrovství republiky / Romana Holišová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 27 (2013), s. 17
Znojmo (Česko) - sport - lukostřelba - osobnosti - sportovci - Zahradník, Martin - rozhovory
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1358) BASTL, Ladislav

Běh správných kluků a holek opět vyhrál Zdeněk Hnilo / Ladislav Bastl. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 23, č. 1 (2013), s. 13
Znojmo (Česko) - sport - běh - Vánoční běh - 32. ročník - osobnosti – běžci - Hnilo, Zdeněk
1359) HOLIŠOVÁ, Romana

Přiznávám, že už přemýšlím nad play-of : trenér Martin Stloukal ví, že jeho tým je jen krůček od play-off. Orli
měli dva týdny volno, ve kterém se dávali dohromady především po zdravotní stránce / Romana Holišová. -In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 36 (2013), s. 17
Znojmo (Česko) - sport - lední hokej - hokejisté - Orli Znojmo – osobnosti - trenéři - Stloukal, Martin rozhovory
1360) KÁRA, Jaroslav

Kyněrovou u plavání udržela i přísnost otce: bývalá znojemská plavkyně Kristýna Kyněrová vybojovala
evropský titul a zúčastnila se dvou olympiád. Teď je na mateřské dovolené / Jaroslav Kára. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 50 (2013), s. 20 . -- Když tady zářila-- Kristýna
Kyněrová
Znojmo (Česko) - Brno (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavkyně - Kyněrová, Kristýna - rozhovory
1361)

HOLIŠOVÁ, Romana

Díky přestěhování z Ostravy jsem se uzdravil: florbalový gólman Michal Sekanina je celou sezonu oporou
znojemského mužstva / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 51 (2013), s. 21
Znojmo (Česko) - sport - florbal - osobnosti - florbalisté – Sekanina, Michal - rozhovory
1362) MOŠTĚK, Martin

Cyklista Novák ovládl anketu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 54 (2013), s. 21
Znojmo (Česko) - sport - ankety - Nejlepší sportovec Znojemska - 2012 - osobnosti - sportovci - ocenění
- výsledky
1363) MICHÁLEK, Tomáš

Stloukal: EBEL šla nahoru, my také / Tomáš Michálek. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 56 (2013), s. 5, Jižní Morava
Znojmo (Česko) - sport - lední hokej - hokejisté - kluby - Orli Znojmo - osobnosti - trenéři - Stloukal,
Martin - rozhovory
1364) HAMBÁLEK, Tomáš

Loňský rok byl nejlepší okamžik mojí kariéry / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 56 (2013), s. 21
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - osobnosti - cyklisté - Novák, Lubomír - rozhovory
1365)

MOŠTĚK, Martin

Fotbalisté připravují nová hřiště pro žáky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 57 (2013), s. 21
Znojmo (Česko) - sport - sportovní areály - hřiště - výstavba - plánování - ZŠ JUDr. Josefa Mareše a
MŠ, Znojmo
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1366) FOLK, Čestmír

Kouč Stloukal ve Znojmě končí / Čestmír Folk. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 612 (2013),
s. 11
Znojmo (Česko) - sport - lední hokej - Orli Znojmo - Erste Bank Eishockey Liga Austria - koučování trenéři - Stloukal, Martin - odchod
1367) KRUTIŠ, Dalibor

Lukostřelecký klub Znojmo je Mistrem ČR / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 62 (2013), s. 21
Znojmo (Česko) - sport - lukostřelba - 21. mistrovství České republiky actva v halové lukostřelbě družstva - žáci – mistři
1368)

ČFO

Znojmo srazilo favorita / čfo. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 62 (2013), s. 11
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalisté - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Bohemians 1905, a.s. - zápasy - výsledky
1369) KRUTIŠ, Dalibor

Stará vodárna je mezi TOP projekty krajů / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 73 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sport - sportovní - areály - sportoviště - Centrum Stará vodárna - Stará vodárna - TOP
projekty - ROP Jihovýchod - ocenění
1370)

POJER, Vojtěch

Orlí junioři přivítají doma Fehérvár: ve 2. kole finále mezinárodní EBYSLse budou rvát znojemští junioři o
vítězství doma / Vojtěch Pojer. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 74
(2013), s. 21
Znojmo (Česko) - sport - lední hokej - hokejisté - junioři - Orli Znojmo - zápasy
1371)

DG

Vodárna u řeky Dyje je živý organismus, kde se stále něco děje / dg. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č.
5 (2013), s. 13
dtto:
DG; MH. Vodácký oddíl Neptun Znojmo pluje vodou už 44 let. Znojemské listy. 4.4.2013, roč. 22, č. 6, s. 13.
dtto:
DG; MH; LP.Centrum Vodárna je tu pro každého, nejen pro děti školou povinné. Znojemské listy. 18.4.2013,
roč. 22, č. 7, s. 13.
Znojmo (Česko) - sport - sportovní areály - sportoviště - Centrum Stará vodárna - Stará vodárna - vodáci
- vodácké oddíly - Vodácký oddíl Neptun Znojmo - historie - projekty
1372) ZNOJEMSKÉ

Znojemské taekwondo ve Španělsku. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
78 (2013), s. 21
Znojmo (Česko) - sport - taekwon-do - závody - Aragon Open - 7. ročník - Španělsko
1373) ČEJKA, Michal

Dalším cizincům ve Znojmě se určitě nebráním : nový kouč hokejového Znojma v lize EBEL Jiří Režnar cítil
po třech sezonách v Polsku potřebu změny / Michal ?ejka. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 83 (2013), s. 20
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Znojmo (Česko) - sport - lední hokej - Orli Znojmo - Erste Bank Eishockey Liga Austria - osobnosti trenéři - Režnar, Jiří - rozhovory
1374) HOLIŠOVÁ, Romana

Znojemský tým ovládl půlmaraton v Praze: fantasrický §spěch se povedl znojemskému běžeckému týmu
Bakchus Aktivity. Zcela suverénně vyhrál Hervis 1/2Maraton Praha / Romana Holišová. -- In: RovnostZnojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 87 (2013), s. 21
Znojmo (Česko) - sport - běh - týmy - Bakchus Aktivity - 1/2Maraton Praha (běžecký závod) - vítězství
1375) DUŠKOVÁ, Markéta

Překonat se, to zvedne sebevědomí / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 15 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - sport - posilování - osobnosti - trenérky - Drábková, Lucie
1376) MACEK, František

Taekwondisté trénovali ve slovenské Seredi / František Macek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 98 (2013), s. 10
Znojmo (Česko) - sport - taekwon-do - Taekwon-Do I.T.F. So-San - soutěžní - disciplíny - trénink - Sereď
(Slovensdo)
1377) HOLIŠOVÁ, Romana

Znojemští florbalisté změnili trenéra a název / Romana Holišová. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 103 (2013), s. 21
Znojmo (Česko) - sport - florbal - TJ Znojmo Laufen cz - florbalisté - trenéři - změny - Šťastník, Jan
1378) STARŠÍ

Starší žáci jsou mistři Moravy. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 107
(2013), s. 21
Znojmo (Česko) - sport - florbal - florbalisté - starší žáci – Mistrovství republiky - vítězství
1379)

KRUTIL, Robin

Znojmo se dotýká první ligy: nejdřív to byl bláhový sen, pak smysluplné přání / Robin Krutil. -- In: Mladá
fronta dnes. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 110 (2013), s. 6, Jižní Morava
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalisté - kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - zápasy - 1. liga - postup
1380) XA

Opravy na Čafce budou pokračovat / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 7 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - sport - sportovní areály - hřiště - nám. Otmara Chlupa - revitalizace - plánování
1381)

VYMYSLICKÝ, Martin

Vlajkonoš Svoboda napočítal devadesát titulů : bývalý znojemský plavec Květoslav Svoboda nesl na
olympiádě v Aténách českou vlajku. Po konci kariéry chce zkusit dráhu funkcionáře / Martin Vymyslický. -In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 113 (2013), s. 20 . -- Když tady zářil-Květoslav Svoboda
Znojmo (Česko) - Brno (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav, 19821382) HOLIŠOVÁ, Romana

Taková tělocvična u nás, ani v Evropě není: trenér a zápasník Rudolf Kříž zve na exhibici bojových sportů,
která se koná v tělocvičně s kvalitním zázemím / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
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1802-0933. -- Roč. 24, č. 113 (2013), s. 21
Znojmo (Česko) - sport - bojová umění - osobnosti - sportovci - Kříž, Rudolf - rozhovory
1383) KŘIVÁNKOVÁ, Eva

Postup k vzteku? Ve Znojmě řeší, co s první ligou / Eva Křivánková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 115 (2013), s. 1, 3, Jižní Morava
dtto:
ČFO, ČTK. Znojmu hrát první ligu doma nedovolili. Právo. 21.5.2013, roč. 23, č. 117, s. 11 -- dtto: ČFO, ČTK.
Starosta opravu stadionu odmítá. Právo. 23.5.2013, roč. 23, č. 119, s. 10 –
dtto:
KRUTIL, Robin. Znojmo má ligu. Ale neví, kde ji bude hrát . Mladá fronta dnes. 27.5.2013, roč. 24, č. 122,
s. 1, Jižní Morava
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalisté - kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - 1. liga - postup - komplikace nedostatečné - finance
1384)

KRUTIŠ, Dalibor

Odborníci zkontrolují dětem bicykly i přilby / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 117 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - akce - soutěže - Dětský dopravní den - organizátoři - Cyklo Klub
Kučera Znojmo
1385) STŘECHA, F.

Znojmo ve fotbalové první lize? Proč ne! / F. Střecha. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 14 (2013), s. 15
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové - kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - první liga - postupy - komplikace
- finance - nedostatek
1386) HOLIŠOVÁ, Romana

Děti získaly odznak všestrannosti: okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů vyhrála Základní
škola Prokopa Diviše v Příměticích / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 119 (2013), s. 21
Znojmo (Česko) - školství - základní školy - základní škola Prokopa Diviše - sportovní akce - soutěže Odznak všestrannosti Olympijských Vítězů (projekt) - okresní kolo - vítězství
1387) HOLIŠOVÁ, Romana

Povolím dvě piva, menším malá a větším velká: trenér 1. SC Znojmo Leoš Kalvoda je před posledním triem
zápasů ve výborné náladě. Není se čemu divit, tým šlqpe jako hodinky a je jen o vlásek blízko obrovskému
úspěchu / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 121
(2013), s. 21
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. - osobnosti – trenéři - Kalvoda, Leoš
1388)

- rozhovory

PERGROVÁ, Ilona

"Liga je naše!" děkovali znojemští fanoušci: zástupy fanoušků zamířily v sobotu na znojemský stadion, aby
podpořily domácí fotbalisty. Ti jsou krůček od toho hrát mezi elitou / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 122 (2013), s. 3, 18
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalisté - kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - zápasy - 1. liga - postup
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1389) KOŠTUŘÍK, Michal

Znojmo nemá licenci / Michal Koštuřík. -- In: Sport. -- ISSN 1210-8383. -- Roč. 61, č. 123 (2013), s. 4
dtto:
ČTK. Znojmo nemá licenci, postup je v ohrožení. Lidové noviny. 28.5.2013, roč. 26, č. 123, s. 21. –
dtto:
FOLK, Čestmír. O ligu teď musejí bojovat funkcionáři. Právo. 28.5.2013, roč. 23, č. 123, s. 11. –
dtto:
RKR, ČTK. Znojmo nemá licenci, chce vyšší. Mladá fronta dnes. 28.5.2013, roč. 24, č. 123, s. 1, Jižní
Morava.
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalisté - kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - 1. liga - postup - licence získání
1390) KRUTIŠ, Dalibor

Znojmo v 1. lize? Zatím spíš vrásky / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 123 (2013), s. 1, 3, 24
dtto:
KRUTIL, Robin. Znojmo a 1. liga? To nás nenapadlo ani ve snu . Mladá fronta. 29.5.2013, roč. 24, č. 124,
s. 1, 4, Jižní Morava. –
dtto:
CHAF. Postup!!? Znojemský týden. 27.5.2013, roč. 13, č. 22, s. 1, 16. dtto:
NYGRÝN, Jiří. Azyl stojí velké peníze. 5+2 dny. 23.5.2013, roč. 2, č. 21, s. 45.
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalisté - kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - 1. liga - postupy - licence smlouvy - jednání
1391)

SMOLA, Vojtěch

Znojmo jásá: prvenství je naše / Vojtěch Smola, Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 128 (2013), s. 1, 18
dtto:
FOLK, Čestmír. Znojmu se první fotbalová liga přiblížila. Právo. 6.6.2013, roč. 23, č. 131, s. 11.
dtto:
KR. Šance na první ligu stoupají, Znojmu pomůže i kraj. 6.6.2013, roč. 23, č. 131, s. 1, 5, Jižní Morava.
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Fotbalová národní liga - prvenství
- 1. liga - postup - jednání
1392) DAK

Zimní stadion získá nový audiosystém. Později i světla / dak. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 128 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sport - sportovní areály - zimní stadiony - technika - ozvučení - audiosystémy rekonstrukce
1393) HOLIŠOVÁ, Romana

Je dobojováno! Znojmo zakončilo sezonu snů / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 131 (2013), s. 21
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - sezony - ukončení - Fotbalová
národní liga - tituly - získáné
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1394) STLBA

Historický úspěch znojemské kopané - postup do první ligy / stlba. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X.
-- Roč. 23, č. 22 (2013), s. 16
dtto:
FS. Fotbalisté vybojovali postup. Znojemské listy. 30.5.2013, roč. 22, č. 10, s. 16.
dtto:
Hotovo: Znojmo začne v Brně. Sport. 11.6.2013, roč. 41, č. 135, s. 5.
dtto:
RKR. Znojmo se blíží první lize, ovšem hrát musí v Brně. Mladá fronta dnes. 11.6.2013, roč. 24, č. 135, s. 1,
Jižní Morava.
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Fotbalová národní liga - prvenství
- 1. liga - postup – jednání
1395) NYGRÝN, Jiří

Trenér Leoš Kalvoda má přání: Chceme druhou ligu vyhrát / Jiří Nygrýn. -In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 22
(2013), s. 45
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - osobnosti - trenéři - Kalvoda,
Leoš - rozhovory
1396) MOŠTĚK, Martin

Kolo je pro mě od malička symbol svobody / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 135 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - Cyklo Klub Kučera Znojmo – osobnosti - manažeři - Vala, Čestmír rozhovory
1397) VALAŠKOVČÁK, Tomáš

Znojmo míří přes Brno do první ligy / Tomáš Valaškovčák. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 135 (2013), s. 24
dtto:
KOŠTUŘÍK, Michal. Otloukánek? Ne, Znojmo chce další zázrak. Sport. 13.6.2013, roč. 61, č. 137, s. 7.
dtto:
ČFO. Derby má být už ve druhém kole. Právo. 13.6.2013, roč. 23, č. 137, s. 11.
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - 1. liga - licence - podmínky splnění
1398) MICHÁLEK, Tomáš

Znojmo jde vstříc lize. A chce si udržet Heinze / Tomáš Michálek. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 137 (2013), s. 4-5, Jižní Morava
dtto:
ČTK. Znojmo si oddechlo, může hrát první ligu. Právo. 15.6.2013, roč. 23, č. 139, s. 22.
dtto:
ČTK. Znojmo má licenci, první lize už nic nebrání. Mladá fronta dnes. 15.6.2013, roč. 24, č. 139, s. 1, 4,
Jižní Morava.
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - 1. liga - postup
1399) HOLIŠOVÁ, Romana

Stadion nebude jen pro A mužstvo / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 138 (2013), s. 21

198

Znojemsko v tisku 2013

Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové - stadiony - rekonstrukce - plánování - vizualizace - návrhy
1400) SMOLA, Vojtěch

Je jasno. Znojmo může mezi elitu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 139 (2013), s. 1
dtto:
CHAF. Pelta sondoval ve Znojmě situaci. Znojemský týden. 10.6.2013, roč. 13, č. 24, s. 1, 2.
dtto:
STLBA. První fotbalová liga ve Znojmě je potvrzena. Znojemsko. 25.6.2013, roč. 23, č. 26, s. 16.
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - 1. liga - Gambrinus liga - licence
- udělení - schválení
1401)

MOŠTĚK, Martin

Znojmo zahájilo tažení za dotace pro stadion / Martin Moštěk, Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 142 (2013), s. 3
dtto:
NYGRÝN, Jiří. Hřiště v krásném parku nestačí. 5+2 dny. 13.6.2013, roč. 2, č. 24, s. 45.
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové - stadiony - rekonstrukce - opravy - projekty - dotace schválení - Zastupitelstvo města Znojma
1402) MACEK, František

Taekwondisté zamířili do Znojma / František Macek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 142 (2013), s. 10
Znojmo (Česko) - sport - Taekwon-Do - turnaje - Znojmo Open 2013 - 6. ročník - výsledky
1403) ČFO

Znojmo je pro opravu / čfo, čtk. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 143 (2013), s. 11
dtto:
MH. Memorandum pro fotbalové Znojmo. Právo. 21. 6. 2013, roč. 23, č. 144. s. 9
dtto:
SMOLA, Vojtěch. Jihomoravský kraj podpoří opravu znojemského fotbalového stadionu. Rovnost-Znojemský
deník. 21.6.2013, roč. 24, č. 144, s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - programy a projekty - přestavba
- sportovní stadiony - Husovy sady
1404) MICH

Znojmo zkusí oživit i Drobisze. S Heinzem už je blízko dohodě / mich, doč. -- In: Mladá fronta dnes. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 143 (2013), s. 5, Jižní Morava
dtto:
FOLK, Čestmír. Marek Heinz zůstane ve Znojmě i v lize. Právo, 22.6.2013, roč. 23. č.145, s. 13
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalisté - reprezentace (sport) - Drobisz, Petr - Hrubý, Vlastimil
1405) MICHÁLEK, Tomáš

Přes Znojmo až pro Stanley Cup / Tomáš Michálek. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 148 (2013), s. 1, 4, Jižní Morava
Znojmo (Česko) - sport - lední hokej - hokejisté - Bickell, Bryan – Erste Bank Eishockey Liga Austria National Hockey League - trofeje - ocenění - Stanley Cup
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1406) PUNČOCHÁŘ, Jiří

S Bickellem slaví i Znojmo / Jiří Punčochář. -- In: Sport. – ISSN 1210-8383. -- Roč. 61, č. 149 (2013), s.
6
Znojmo (Česko) - sport - hokej - lední hokej - hokejisté - Bickell, Bryan - Erste Bank Eishockey Liga
Austria - National Hockey League - trofeje - ocenění - Stanley Cup
1407) MAREK, Jiří

V Aninské vyrostlo zcela nové dětské hřiště / Jiří Marek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 153 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sport - dětská hřiště - vybudování - Aninská ul.
1408) HOLIŠOVÁ, Romana

Ještě mi to moc nedochází, že budeme hrát první ligu : fotbalista 1. SC Znojmo se chystá se znojemským
týmem na novou sezonu v Gambrinus lize / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 153 (2013), s. 17
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Gambrinus liga - osobnosti - fotbalisté - Lacko,
Matúš - rozhovory
1409)

HOLIŠOVÁ, Romana

Odlehčovák by nám pomohl / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 154 (2013), s. 17
Znojmo (Česko) - sport - atletika - sportovní stadiony - rekonstrukce - problémy - osobnosti - předsedové
- Šoba, Josef - rozhovory
1410)

MAREK, Jiří

Čafka se odhalila / Jiří Marek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 155
(2013), s. 3
dtto:
POJER, Vojtěch. Stadion Čafka se mění a chystá se na sezonu. Rovnost-Znojemský deník. 20.7.2013, roč.
24, č. 167, s. 17
Znojmo (Česko) - sport - sportovní stadiony - fotbalové stadiony - Čafka - technické - opravy
1411)

HOLIŠOVÁ, Romana

Maraton Excaliburu vyhrál Boudný: zejména vinicemi na česko-rakouském pomezí vedl první ročník
cyklistického závodu, který startoval v Hatích / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 156 (2013), s. 16
Znojmo (Česko) - sport - cyklistika - cyklisté - závody - horská kola - Excalibur City MTB Marathon - 1.
ročník
1412)

HOLIŠOVÁ, Romana

Šanci na medaili mají z naší výpravy všichni: šéf znojemského taekwonda František Macek povede třicet /
Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933
Znojmo (Česko) - sport - taekwon-do - taekwondisté
1413)

KRUTIŠ, Dalibor

Závodník jel dál v přívalu deště, přišel o živo : desítky let bavily diváky ve Znojmě motocyklové závody. Soutěž
někdy zhatily chybějící balíky slámy, provázely ji také tragické nehody / Dalibor Krutiš, Romana Holišová. -In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 158 (2013), s. 2 . -- Letní retro.
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Znojmo (Česko) - sport - závodní motocykly - motocyklové závody - soutěže - 1946-1983 - ukončení vzpomínání
1414)

KOŠTUŘÍK, Michal

Máme v lize co ukázat / Michal Koštuřík. -- In: Sport. -- ISSN 1210-8383. -- Roč. 61, č. 161 (2013), s. 7
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. - osobnosti - fotbalisté - Yonov, Todor – rozhovory
1415)

CHAF

Zastupitelé rozhodnou o fotbale / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 25 (2013), s. 1, 3, 16Znojmo (Česko) - sport - fotbal - kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o.
- 1. liga - postup - finance - schválení - Zastupitelstvo města Znojma
1416)

ZNOJMO

Znojmo si užije ligovou premiéru. -- In: Mladá fronta dnes. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 165 (2013),
s. 1, Jižní Morava
dtto:
KRUTIL, Robin. Fotbalově na tom nejsme špatně, hlásí Kalvoda. Mladá fronta dnes. 18.7.2013, roč. 23, č.
165, s. 4, Jižní Morava.
dtto:
ČEJKA, Michal. Náš husarský kousek potvrdíme záchranou. Rovnost-Znojemský deník. 19.7.2013, roč. 23,
č. 166, s. 19.
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - 1. liga - zahájení
1417)

CHAF

Zastupitelé chtějí opravit stadion, ale z dotací / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 26 (2013), s. 3
dtto:
PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana. Poskytnou fotbalistům desítky milionů je mimo realitu, říká starosta. Znojemsko.
25.6.2013, roč. 23, č. 26, s. 2. dtto:
ZUK. Rekonstrukce stadionu: složí se město a kraj. 5+2 dny. 27.6.2013, roč. 2, č. 26, s. 2.
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové - stadiony - rekonstrukce - opravy - projekty - dotace schválení - Zastupitelstvo města Znojma
1418)

KRUTIL, Robin

Nikdo si tu nemůže hrát na machra, oznamuje Jonov / Robin Krutil. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 166 (2013), s. 4, Jižní Morava
dtto:
VALAŠKOVČÁK, Tomáš. Jonov došel do cíle. Po osmi letech. Rovnost-Znojemský deník. 19.7.2013, roč. 23,
č. 166, s. 18.
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - osobnosti - fotbalisté - kapitáni
- Yonov, Todor - rozhovory
1419)

VALAŠKOVČÁK, Tomáš

Znojmo: o udržení s 25 miliony / Tomáš Valaškovčák. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 166 (2013), s. 20
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - 1. liga - fotbalové kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - sezony - pozice - udržení
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1420)

KOŠTUŘÍK, Michal

Znojmo: drzá parta debutantů / Michal Koštuřík. -- In: Sport. – ISSN 1210-8383. -- Roč. 61, č. 169 (2013),
s. 9
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - 1. liga - Gambrinus liga - kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - zápasy
1421)

HOLIŠOVÁ, Romana

V přípravných zápasech mě mrzely neproměněné šance: trenér fotbalové juniorky Tibor Duda dnes poprvé
povede mužstvo v ostrém souboji v juniorské lize / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 174 (2013), s. 19
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalisté - junioři - osobnosti - trenéři - Duda, Tibor - rozhovory
1422) DAK

Topoly u Čafky padnou. Podle radnice jsou nebezpečné / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 181 (2013), s. 3
dtto:
XA. Sportovní stadion uprostřed náměstí přestane strašit. Znojemské listy. 25.7.2013, roč. 22, č. 13, s. 4.
Znojmo (Česko) - sport - sportovní stadiony - fotbalové stadiony - Čafka - opravy - rekonstrukce - stromy
- kácení - nebezpečí
1423) HOLIŠOVÁ, Romana

Hokej: Rusky pokaždé Češky porazily: české hokejistky absolvovaly přípravný kemp ve Znojmě. Sehrály tři
utkání s Ruskami a všechna prohrály / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 190 (2013), s. 17
Znojmo (Česko) - sport - lední hokej - hokejistky - reprezentace – příprava - mezinárodní - zápasy
1424) KÁRA, Jaroslav

Znojmo gólově mlčí. Na sever vyráží dnes: fotbalisté 1. SC Znojmo se po čtvrtém kole krčí na poslední příčce
tabulky / Jaroslav Kára. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 190 (2013),
s. 20
Znojmo (Česko) - sport - fotbalisté - fotbalové kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Gambrinus liga - zápasy výsledky
1425) MICHÁLEK, Tomáš

5:5! Znojmo si góly schovalo pro rekordní ligovou remízu / Tomáš Michálek. -- In: Mladá fronta dnes. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 192 (2013), s. , 5, Jižní Morava
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalisté - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Gambrinus liga - zápasy - výsledky
1426) MOŠTĚK, Martin

Znojmo přidalo sportovcům : po dvou a půl milionech navíc dostanou letos znojemští fotbalisté a hokejisté /
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 191 (2013), s. 1
Znojmo (Česko) - sport - lední hokej - fotbal - dotace - navýšení – Městský úřad Znojmo
1427) BE

Zimní stadion bude hezčí / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585.
-- Roč. 13, č. 29 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - sport - sportovní areály - stadiony - zimní stadion - opravy - rekonstrukce
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1428) VSM

Znojmo koupí pozemky pod sportovní halou i u stadionu / vsm. -- In:mRovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 203 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - Městský úřad Znojmo - pozemky - sportovní haly sportovní stadiony - odkoupení - Horní park
1429) EIS

Nový areál láká svou pohodou / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 30 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - sport - sportovní areály - volejbal - beachvolejbal - kluby - Beach club - otevření
1430) ZAČÍNÁ

Začíná první fotbalová liga. Poprvé v historii s naší účastí . -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 13 (2013),
s. I-IV, Fotbalový speciál
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - 1. liga - Gambrinus liga - kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - účast - soupisky zápasy
1431)

VSM

Na Festival dračích lodí se už mohou začít hlásit zájemci / vsm. -- In:mRovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 209 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sport - vodáctví - dračí lodě - závody - Festival dračíc lodí - 6. ročník - zájemci –
přihlašování
1432) HOLIŠOVÁ, Romana

Přijedou i několikanásobní mistři světa: jeden z organizátorů biketrialového závodu Luboš Hlávka už připravuje
trať pro jezdce, kteří příští sobotu zavítají do znojemských Gránic / Romana Holišová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 213 (2013), s. 21
Znojmo (Česko) - sport - biketrial - osobnosti - sportovci - Hlávka, Luboš - rozhovory
1433) RKR

Znojmo na Spartě prodělá, v Brně musí hlídat tři tábory fanoušků / rkr. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 215 (2013), s. 1. Jižní Morava
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalisté - 1.SC Znojmo, s.r.o. – zápasy - náklady - poplatky - Brno
(Česko)
1434) MOŠTĚK, Martin

Zastupitelé schválili opravu stadionu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 219 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové stadiony - rekonstrukce - opravy - projekty - dotace schválení - Zastupitelstvo města Znojma
1435) VSM

Dračí lodě zamíří na Dyji / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 219
(2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sport - vodáctví - dračí lodě - závody - Festival dračích lodí - 6. ročník
1436) DUCHOŇ, Libor

Mirka Blahůšková (USA - Florida): Crossfit mi změnil život. Zdravé tělo, zdravá mysl, zdravé duše--/ Libor
Duchoň. -- In: Znojemsko. – ISSN 212-169X. -- Roč. 23, č. 33 (2013), s. 13
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Znojmo (Česko) - sport - crossfit - osobnosti - Blahůšková, Mirka - rozhovory
1437) KŘIVÁNKOVÁ, Eva

Stadion ve Znojmě: od ruiny k luxusu za necelý půlrok : ve Znojmě se brzy pustí do oprav fotbalového stadionu
/ Eva Křivánková. -- In: Mladá front dnes. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 223 (2013), s. 2, Jižní
Morava
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové stadiony – rekonstrukce
1438) MICHÁLEK, Tomáš

Znojmo poprvé vyhrálo, Zbrojovce je v patách: nováček a zároveň poslední tým ligy porazil 2:0 Mladou
Boleslav a dotáhl se na soupeře v tabulce / Tomáš Michálek. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 227 (2013), s. 6, Jižní Morava
dtto:
KÁRA, Jaroslav. Znojmo se dočkalo první výhry v lize. Rovnost-Znojemský deník. 30.9.2013, roč. 24, č.
227, s. 27
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalisté - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Gambrinus liga - zápasy - výsledky
1439) IPE

Znojmo přijímá žádosti o dotace na sport a kulturu / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 229 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - veřejný život - místní správa - rozpočty - dotace - žádosti - kultura - sport - Městský
úřad Znojmo
1440) BE

Znojmo bude mít o pár topolů méně / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 34 (2013), s. 4
Znojmo (Česko) - sport - sportovní stadiony - fotbalové stadiony - Čafka stromy - kácení - nebezpečí
1441)

opravy - rekonstrukce -

KÁRA, Jaroslav

Rekonstrukci znojemského stadionu stihneme: majitel prvoligového fotbalového klubu 1. SC Znojmo Ota
Kohoutek věří, že první výhra jeho mužstvo nakopne a na jaře se před vlastními fanoušky probojuje k záchraně
/ Jaroslav Kára. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24 (2013), č. 241,
s. 22
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - 1.SC Znojmo, s.r.o. - osobnosti - Kohoutek, Ota - rozhovory
1442) MRVA, Vlastimil

Připlula Junková a Engee pil pivo / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 36
(2013), s. 1, 2
Znojmo (Česko) - sport - vodáctví - akce - neckyády - plavidla - kuriozity
1443) BASTL, Ladislav

Znojemští golfisté se po roce vracejí zpět do druhé ligy / Ladislav Bastl. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 37
(2013), s. 37
Znojmo (Česko) - sport - golf - První golfový klub Znojmo - 2. liga - postoupení
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1444) STLBA

Vše, co jsem míval rád, konec mívá aneb reminiscence mototuristy Jaroslava Beránka / stlba. -- In:
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 37 (2013), s. 14
Znojmo (Česko) - sport - motorismus - motocyklismus - osobnosti – motoristé - Beránek, Jaroslav, 19381445) MH

Znojmo začíná s rekonstrukcí stadiónu / mh. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 254 (2013), s.
15

dtto:

PERGROVÁ, Ilona. Na trávník stadionu vyjel bagr. Opravy začaly . Rovnost-Znojemský deník. 1.11.2013, roč.
24, č. 254, s. 3.
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - stadiony - fotbalové stadiony - rekonstrukce - zahájení
1446) BASTL, Ladislav

Neutuchající entuziasmus mototuristy Jaroslava Beránka / Ladislav Bastl. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 38
(2013), s. 37
Znojmo (Česko) - sport - motorismus - mototurismus - osobnosti - Beránek, Jaroslav, 19381447) XA

Město koupilo pozemky pod sportovní halou / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 16 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - sport - sportovní stadiony - pozemky - odkoupení - Zastupitelstvo města Znojma
1448) JAN

Květoš Svoboda chce umět plavat v politice / jan. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 40
(2013), s. 2
Znojmo (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Svoboda, Květoslav, 1982- - rozhovory
1449) SMOLA, Vojtěch

Stadion je bez trávy. Teď ještě dotace: odbagrování povrchu fotbalového hřiště jsou jen přípravné práce, dotaci
na opravy totiž město ještě nemá / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 260 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - stadiony - fotbalové stadiony - rekonstrukce - přípravné - práce dotace
1450) ČFO

Znojmo už nechce být poslední / čfo. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 261 (2013), s. 13
dtto:
MICHÁLEK, Tomáš. Znojmo zůstalo u dna. Po prohře však cítí křivdu. Mladá fronta dnes. 11.11.2013, roč.
24, č. 262, s. 6, Jižní Morava
dtto:
ČEJKA, Michal. Prohra Znojma: zmar z čachrů sudího. Rovnost-Znojemský deník. 11.11.2013, roč. 24, č.
262, s. 23
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalisté - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Gambrinus liga - výsledky - umístění
1451)

MOŠTĚK, Martin

Cestování na malé motorce je velká řehole / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 269 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
Znojmo (Česko) - sport - motorismus - mototurismus - osobnosti - Beránek, Jaroslav, 1938- - rozhovory
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1452) SMOLA, Vojtěch

Adventní běh: Znojmem poběží i olympionik / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 272 (2013), s. 21
Znojmo (Česko) - sport - běh - advent - Adventní běh Znojmem - 2. ročník - doprovodné – programy
1453) MICHÁLEK, Tomáš

Pryč ze dna. Znojemští Hanácí porazili svůj klub : fotbalisté Znojma vyhráli v Brně nad Olomoucí 2:1 / Tomáš
Michálek. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, č. 274 (2013), s. 6, Jižní Morava
Znojmo (Česko) - Brno (Česko) - sport - fotbal - fotbalisté - 1.SC Znojmo, s.r.o. - Gambrinus liga - výsledky
1454) ČERNÁ, Romana

Plachtění je naše srdcová záležitost: jachtařská sezona pro letošek skončila. Pro znojemskou posádku - bratry
Vaculovy byla jasně úspěšná / Romana Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 273 (2013), s. 17
Znojmo (Česko) - sport - jachting - osobnosti - jachtaři - Vacula, Jan - Vacula, Karel - rozhovory
1455) PERGROVÁ, Ilona

Peníze stadionu? Stále velký otazník: vyhřívaný trávník na znojemském stadinu má být dokončený již v
polovině druhého prosincového týdne / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 274 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové stadiony - rekonstrukce - dotace - Městský úřad Znojmo
1456) DANĚK, Jan

Euforie, bezmoc a zase euforie. Znojemští na sebe upletli bič / Jan Daněk. -- In: Mladá fronta dnes. -ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, č. 282 (2013), s. 1, 4, Jižní Morava
dtto:
KÁRA, Jaroslav. Nejraději jím okolo desáté, pak se nejlépe spí. Rovnost-Znojemský deník. 4.12.2013, roč.
24, č. 282, s. 22.
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - fotbalové kluby - 1.SC Znojmo, s.r.o. - osobnosti - trenéři - Kalvoda,
Leoš - rozhovory
1457) ČERNÁ, Romana

Znojmo mám ráda, ale nevidím tu budoucnost / Romana Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 283 (2013), s.17
Znojmo (Česko) - sport - aerobik - soutěže - Miss Aerobik ČR - osobnosti - Mandátová, Nela - úspěchy rozhovory
1458) SMOLA, Vojtěch

Dotace pro stadion městu stále chybí: ani do konce roku nebude s největší pravděpodobnosti jasné, kdy a
jakou dostane Znojmo dotaci na rekonstrukci stadionu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. –
ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 283 (2013), s. 3
dtto:
NYGRÝN, Jiří. Peníze opět v hlavní roli. Kdo dá víc, kde se nakonec najdou? 5+2 dny. 24.10.2013, roč. 2,
č. 43, s. 4-5.
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - stadiony - fotbalové stadiony - rekonstrukce - dotace - zakázky
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1459) ČERNÁ, Romana

Chtěl bych se zase dostat zpět na vrcholovou úroveň: plavec Michal Rubáček přišel před dvěma lety o
možnost reprezentovat republiku na olympiádě Londýně / Romana Černá. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 288 (2013), s. 21
Znojmo (Česko) - Ostrava (Česko) - sport - plavání - osobnosti - plavci - Rubáček, Michal - rozhovory
1460) ROČ

Znojemští gymnasté bojovali na mistrovství. Bez medailí / roč. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 288 (2013), s. 21Znojmo (Česko) - sport - gymnastika - gymnasté - Mistrovství
ČR - výsledky
1461)

VSM

Volejbalisté mají nové hřiště / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
289 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sport - míčové hry - volejbal - sportovní zařízení - vybudování - Sokolská ul.
1462) MOŠTĚK, Martin

Stadion má nový trávník. Na dotace se čeká / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 295 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - sport - fotbal - stadiony - fotbalové stadiony – trávníky - výměna - rekonstrukce modernizace - dotace
1463) ČERNÁ, Romana

Vánoční běh: startuje se už po třiatřicáté: vánoční běh Znojmo slaví již třiatřicátý rok své existence / Romana
Černá, Petr Halbrštat. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 297 (2013),
s. 21
Znojmo (Česko) - sport - běh - Vánoční běh 2013 - 33. ročník - přípravy
1464) FOLK, Čestmír

Znojemští padli, ale ulovily posily / Čestmír Folk. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 302 (2013),
s. 11
Znojmo (Česko) - sport - lední hokej - hokejisté - Orli Znojmo - Erste Bank Eishockey Liga Austria zápasy - výsledky
1465)

CHAF

Ve Znojmě se uskuteční 2. ročník Adventního běhu / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 46 (2013), s. 15
Znojmo (Česko) - sport - běh - advent - Adventní běh Znojmem - 2. ročník
1466) CHAF

Nela Mandátová je 1. vicemiss aerobic / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 49 (2013), s. 1
dtto:
CHAF. N. Mandátová: Zeptala jsem se Melicha, jestli mu ulítla koule. Znojemský týden. 2.12.2013, roč. 13,
č. 49, s. 4.
dtto:
DUCHOŇOVÁ, A. Soutěž MISS AEROBIK je soutěží sportovně nadaných krásek. Znojemsko. 3.12.2013,
roč. 23, č. 49, s. 12.
Znojmo (Česko) - sport - aerobik - soutěže - Miss Aerobik ČR - osobnosti - Mandátová, Nela - úspěchy
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1467) EKS

Adventní běh vyhrál Lukáš Olejníček / eks. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 21 (2013), s. 16
Znojmo (Česko) - sport - běh - Advent - Adventní běh Znojmem - vítězové - 2. roční
1468) STLBA

Adventní běh Znojmem měl výbornou úroveň - oba rekordy padly / stlba. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 23, č. 50 (2013), s. 12
Znojmo (Česko) - sport - běh - Advent - Adventní běh Znojmem - vítězové - 2. ročník
1469)

CHAF

Olejníček vyhrál po Adventním běhu i Vánoční / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 14, č. 1 (2013), s. 16
dtto:
BASTL, Ladislav. Sukačův traťový rekord Vánočního běhu po mnoha letech padl. Znojemsko. 7.1.2014, roč.
24, č. 2, s. 13.
Znojmo (Česko) - sport - běh - Vánoční běh 2013 - 33. ročník - vítězové
1470) BASTL, Ladislav

Podaří se Jaroslavu Beránkovi objet rovník posedmé? / Ladislav Bastl. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 24, č. 1 (2013), s. 14
Znojmo (Česko) - sport - motorismus - mototurismus - osobnosti - Beránek, Jaroslav, 1938- - rozhovory

 Cestovní ruch:
1471)

SMOLA, Vojtěch

Adrenalinové podzemí odložili. Je riskantní / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 71 (2013), s. 3
dtto:
VOJTEK, Milan. Start adrenalinových výprav odložili geologové. Právo. 27.3.2013, roč. 23, č. 73, s. 11.
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Adrenalin pod zemí: tahák sezony odložen. 5+2 dny. 4.4.2013, roč. 2, č. 14, s. 1, 2.
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - podzemí - Znojemské podzemí
zpřístupnění - odložení - nebezpečí - zpevnění

adrenalinové trasy -

1472) MIV

Vlkova věž nyní patří vínu s turistům / miv. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 83 (2013), s. 10
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Z Vlkovy věže je infocentrum. 5+2 dny. 11.4.2013, roč. 2, č. 15, s. 3.
dtto:
LP. Vlkova věž se mění na infocentrum vinařské turistiky. Znojemské listy. 4.4.2013, roč. 22, č. 6, s. 4.
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - informační střediska – turistická informační centra - vinařství Infocentrum VOC Znojmo - víno – ochutnávky - Vlkova věž
1473) TZ

Nestabilní podloží turisty do adrenalinového podzemí nepustí. Zatím / tz. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22,
č. 6 (2013), s. 3
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dtto:
BE. Otevření adrenalinového podzemí se odkládá. Znojemský týden. 25.3.2013, roč. 13, č. 13, s. 1.
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - podzemí - Znojemské podzemí - adrenalinové trasy zpřístupnění - odložení - nebezpečí - zpevnění
1474) PERGROVÁ, Ilona

Adrenalinové podzemí: v srpnu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. –
Roč. 24, č. 101 (2013), s. 1
dtto:
TIK. V podzemí číhá nebezpečí. Znojemsko. 2.4.2013, roč. 23, č. 14, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - podzemí - Znojemské podzemí - adrenalinové trasy zpřístupnění - odložení - nebezpečí - zpevnění
1475) VSM

Ve Znojmě vznikne nová cyklostezka / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 112 (2013), s. 2
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - cykloturistika - cyklostezky - plánování - ul. Na hrázi regionální operační program
1476) ZNOJEMSKÉ

Znojemské lanovky. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč.
13, č. 14 (2013), s. 13
dtto:

Znojemské lanovky (dokončení z minulého čísla). Znojemský týden. 8.4.2013, roč. 13, č. 15, s. 13.
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - lanové - dráhy - lanovky - projekty - plány - 1904-2008 historie
1477) CHAF

Vlkova věž se změnila v centrum vín VOC / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 15 (2013), s. 9
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Cesta za vínem může být dlouhá 148 schodů. Znojemsko. 9.4.2013, roč. 23, č. 15, s. 12.
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - informační střediska – turistická informační centra - vinařství Infocentrum VOC Znojmo - víno – ochutnávky - Vlkova věž
1478)

MIV

Znojmo s ponocným / miv. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 126 (2013), s. 8
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistická sezona - projekty - ponocný
1479) MOŠTĚK, Martin

Turisty nalákají na víno i pivovar: bývalý pivovar je zejména pro rakouské hosty obzvláště atraktivní zastávkou
při prohlídce Znojma / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 132 (2013), s. 1, 3
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turismus - informační střediska – nabídka - programy
1480)

PERGROVÁ, Ilona

Podzemí: nové trasy v srpnu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 180 (2013), s. 1, 3
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Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - podzemí - Znojemské podzemí - adrenalinové trasy zpřístupnění - UNIGEO a.s.
1481)

SMOLA, Vojtěch

Otevření adrenalinových tras zase odsunuli: jen samotné jeho zprovoznění vyžaduje zřejmě notnou dávku
adrenalinu / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 199
(2013), s. 3
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - podzemí - Znojemské podzemí - adrenalinové trasy zprovoznění – odložení
1482) DUŠKOVÁ, Markéta

Cyklistům poradí u řeky Dyje / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 29 (2013), s. 6
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - cykloturistika - cykloturistická centra - informační střediska - Obří
hlava - Cyklo Klub Kučera Znojmo - služby
1483)

HOMOLA, Miroslav

Podzemí Znojma chystá adrenalinové zážitky: znojemské podzemí patří mezi největší labyrinty svého druhu
ve střední Evropě / Miroslav Homola. – In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 218 (2013), s. 10
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - podzemí - Znojemské podzemí - adrenalinové trasy zpřístupnění - říjen 2013
1484) SMOLA, Vojtěch

Adrenalinové trasy zpřístupní Znojmo od října. Už určitě / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 220 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - podzemí - Znojemské podzemí - adrenalinové trasy zpřístupnění
1485) MOŠTĚK, Martin

Tour de burčák překonala loňskou premiéru / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 222 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - cykloturistika - vinné sklepy - burčák - akce - Tour de burčák
- 2. ročník - reportáže
1486) SMOLA, Vojtěch

Helmu, baterku. Pak na kolena a do temnoty / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 224 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - podzemí - Znojemské podzemí - adrenalinové trasy zpřístupnění - reportáže
1487) BRZOŇOVÁ, Alice

Znojmo, pod zem. A nově 4 kilometry s adrenalinem / Alice Brzoňová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 230 (2013), s. 3, Jižní Morava
dtto:
PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana. Znojmo otevírá adrenalinové trasy, jediné v České republice! Znojemsko.
17.9.2013, roč. 23, č. 38, s. 2.
dtto:
TZ, JM. Adrenalin ve znojemském podzemí už tento týden. 23.9.2013, roč. 13,
č. 39, s. 1.
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Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - podzemí - Znojemské podzemí - drenalinové trasy zpřístupnění
1488) PASTRŇÁKOVÁ, Zuzana

Na Komenského toalety a kiosek / Zuzana Pastrňáková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23,
č. 34 (2013), s. 5
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - komfort - navýšení - veřejné - toalety - rekonstrukce plánování - Komenského nám.
1489) DUŠKOVÁ, Markéta

Jisté: adrenalin začíná / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 39 (2013), s. 2
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Za adrenalinem do podzemí. Znojemsko. 1.10.2013, roč. 23, č. 40, s. 1, 5.
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - pozdemí - Znojemské podzemí - adrenalinové trasy zpřístupnění
1490) XA

Podzemí: čtyři kilometry adrenalinu / xa. -- In: Znojemské listy. -- Roč. 22, č. 16 (2013), s. 1, 8-9
dtto:
CHAF. Nové trasy v podzemí: Tak to je opravdu síla. Znojemský týden. 30.9.2013, roč. 13, č. 40, s. 1, 3.
Znojmo (Česko) - cestovní ruch - turistika - podzemí - Znojemské podzemí - adrenalinové trasy –
zpřístupnění
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ZNOJMO-MÍSTNÍ ČÁSTI

 Znojmo-Hraditě:
1491)

MOŠTĚK, Martin

Hradiště dostane sochu sv. Rostislava / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 25 (2013), s. 3
Hradiště (Znojmo, Česko) - církev - slavnosti - cyrilometodějské - jubileum - sochy - expozice zpřístupnění
1492) MM

Výročí věrozvěstů oslaví Znojmo na Hradišti / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 37 (2013), s. 3
Hradiště (Znojmo, Česko) - církev - slavnosti - cyrilometodějské - jubileum - sochy - socha sv. Rostislava
- expozice - zpřístupnění - oslavy - programy
1493) BE

I Znojmo si připomene výročí příchodu věrozvěstů / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 7 (2013), s. 2
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Hradiště se připravuje na věrozvěsty. 5+2 dny. 11.4.2013, roč. 2, č. 15, s. 1, 5.
Hradiště (Znojmo, Česko) - církev - slavnosti - cyrilometodějské - jubileum - oslavy - programy
1494) JANÍČKOVÁ, Alžběta

Vezmu si fertuch a půjdu za tím buchbindrem do verkštatu: na Hradišti žil probošt, díky kterému fertuch v
kuchyni nenosíme / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 9 (2013), s.
5
Hradiště (Znojmo, Česko) - církev - kostel sv. Hippolyta - osobnosti - opatové - probošti - Rivola, Jan
František Josef, 1649-1734 - biografie
1495)

DUŠKOVÁ, Markéta

Už nebudeme archeologickou Popelkou / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 15 (2013), s. 5
Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - výzkumy - nálezy - památky - výstavy - expozice –
zpřístupnění
1496) HAMBÁLEK, Tomáš

Stacionář zdražil. A teď mizí klienti / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 93 (2013), s. 1
Hradiště (Znojmo, Česko) - Hradiště sv. Hypolita (Znojmo, Česko) - sociální péče - stacionáře - Denní
stacionář sv. Damiána – služby - ceny - zvýšení - klienti – úbytek
1497) VSM

Hradiště má mít brzy nový průtah / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. - ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č.
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Hradiště (Znojmo, Česko) - doprava - silniční doprava - průtahy - opravy - Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
1498) BE

Výročí věrozvěstů Cyrila a Metoděje si připomeneme i ve Znojmě / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 21 (2013), s. 3
Hradiště (Znojmo, Česko) - církev - slavnosti - cyrilometodějské - jubileum - oslavy
1499)

RZT

Hradiště bude mít nový průtah / rzt. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 22 (2013), s. 2
dtto:
XA. Na Hradišti se dočkají nového průtahu. Znojemské listy. 13.6.2013, roč. 22, č. 11, s. 3.
dtto:
PAS. Hradiště bude mít nový průtah. Znojemsko. 4.6.2013, roč. 23, č. 23, s. 12.
Hradiště (Znojmo, Česko) - doprava - silniční doprava - průtahy - výstavba - Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
1500)

MOŠTĚK, Martin

Hradiště chystá pouť a oslavu věrozvěstů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 137 (2013), s. 3
Hradiště (Znojmo, Česko) - církev - poutě - slavnosti - cyrilometodějské - jubilem - 1150. výročí – oslavy
1501)

MOŠTĚK, Martin

Hradiště slavilo věrozvěsty a knížete / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 139 (2013), s. 3
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Oslavili příchod věrozvěstů. Znojemsko. 18.6.2013, roč. 23, č. 25, s. 1, 5.
Hradiště (Znojmo, Česko) - církev - poutě - slavnosti -cyrilometodějské - jubileum - 1150. výročí - oslavy
- reportáže
1502)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Vystavili i tisícileté vejce / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 25 (2013), s. 4
Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie – výzkumy - nálezy - památky - výstavy - expozice zpřístupnění
1503) MOŠTĚK, Martin

Archeologové nachází na Hradišti další hroby / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 163 (2013), s. 3
Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - výzkumy - nálezy - hroby - sezony zahájení
1504)

MOŠTĚK Martin

Hradiště nabízí nové Muzeum Velké Moravy / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 167 (2013), s. 3
dtto:
BK; JM. Na Hradišti je otevřená expozice Velké Moravy. Znojemský týden. 15.7.2013, roč. 13, č. 29, s. 1, 3.
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Hradiště (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea – Muzeum Velké Moravy na Hradišti dějiny - Velká Morava - expozice - výstavy - otevření
1505) MOŠTĚK, Martin

Archeologové našli skrčence i muže zabitého šípem / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 177 (2013), s. 3
Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie – archeologické objevy - Velká Morava
1506) CHAF

Svatý Metoděj, výjimečná osobnost našich dějin / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 28 (2013), s. 13
dtto:
dokončení. Znojemský týden. 15.7.2013, roč. 13, č. 29, s. 13.
Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - osobnosti - Metoděj, svatý, ca 815-885 - biografie
1507) MIV

Stacionář sv. Damiána se dočkal proměny / miv. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 197 (2013),
s. 12

dtto:

JM. Stacionář na Hradišti je nyní v kondici. Znojemský týden.,12.8.2013, roč. 13, č. 33, s. 5.
Hradiště (Znojmo, Česko) - Hradiště sv. Hypolita (Znojmo, Česko) - sociální péče - stacionáře - Denní
stacionář sv. Damiána – opravy - rekonstrukce
1508) BK

Hradiště: Expozice, prohlídky i koncerty / bk, jm. -- In: Znojemský týden :m Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 32 (2013), s. 4
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Hradiště: Milionová expozice malým zázrakem. Znojemsko. 10.9.2013, roč. 23, č. 37,
s. 1, 5.
Hradiště (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Muzeum Velké Moravy na Hradišti dějiny - Velká Morava – expozice - výstavy - otevření
1509) KLEMENTOVÁ, Zuzana

Sen? Hrob velmože s mečem / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 32 (2013), s. 5
Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - osobnosti - archeologové - Klíma, Bohuslav, 1950- rozhovory
1510)

EIS

Šíp pronikl do mozku a způsobil smrt / eis. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 34 (2013),
s. 8
Hradiště (Znojmo, Česko) - dějiny - archeologie - archeologické - výzkumy - nálezy - hroby
1511)

JM

Domov pomáhá, když selže rodina / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 39 (2013), s. 4
Hradiště (Znojmo, Česko) - sociální péče - azylové domy - Domov pro matky a otce v tísni
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1512)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 48 (2013), s.
12
Hradiště (Znojmo, Česko) - historické - památky – kostely - města - založení - historie - současnost fotografie

 Znojmo-Mramotice:
1513)

MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 5 (2013), s.
13
Mramotice (Česko) - dějiny - první zmínka - historické - památky - kaple - historie - současnost fotografie
1514)

CHAF

Manželka velvyslance: Na Čínu si musíte zvyknout / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 34 (2013), s. 1, 3
Mramotice (Česko) - veřejný život - státní správa - osobnosti - velvyslanci - Čína - Sečka, Libor - Sečková,
Sabrina - rozhovory
1515)

JM

Hudba, která léčí, sbližuje a přináší radost / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 36 (2013), s. 6
Mramotice (Česko) - kultura - hudba - osobnosti - učitelé hudby - Vysočan, Petr - rozhovory
1516)

CHAF

Velvyslanec L. Sečka: Hrozně se těším na vánoce doma / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 51-52 (2013), s. 2
Mramotice (Česko) - veřejný život - státní správa - osobnosti – velvyslanci - Čína - Sečka, Libor rozhovory

 Znojmo-Načeratice:
1517)

MOŠTĚK, Martin

Vratěnín zůstane týden bez vody: dvě obce na Znojemsku zasáhl v noci na úterý prudký přívalový déšť /
Martin Moštěk, Vojtěch Smola. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 136
(2013),
s. 1, 3
dtto:
SMOLA, Vojtěch. "Šlo to rychle", popisují průtrž Načeratičtí. Rovnost-Znojemský deník. 12.6.2013, roč. 24,
č. 136, s. 3.
dtto:
JM. Ve Vratěníně byla blesková povodeň. Znojemský týden. 17.6.2013, roč. 13, č.25, s. 1, 3.
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Načeratice (Znojmo, Česko) Vratěnín (Znojmo, Česko) - - příroda - počasí - dešťové srážky - přívaly škody
1518)

JM

U Načeratic zemřela osmnáctiletá dívka / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 23 (2013), s. 1
obce - Načeratice (Znojmo, Česko) - doprava - silniční doprava – dopravní nehody - oběti
1519)

EIS

Voda řádila / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 25 (2013), s. 1
Načeratice (Znojmo, Česko) Vratěnín (Znojmo, Česko) - - příroda - počasí - dešťové srážky - přívaly škody
1520) JM

Kanalizace i pro Načeratice a Derflice / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 32 (2013), s. 3
dtto:
XA. Načeratice a Derflice se v dohledné době dočkají nové kanalizace. Znojemské listy. 22.8.2013, roč. 22,
č. 14, s. 2.
Znojmo (Česko : oblast) - vodní hospodářství - kanalizace - vodovody - výstavba - projekty - Vodovody a
kanalizace Znojemsko - Načeratice (Znojmo, Česko) - Derflice (Znojmo, Česko)

 Znojmo-Oblekovice:
1521)

CHAF

Oblekovice: Spraví se silnice, přibudou chodníky i parcely / chaf. -- In:Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 42 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - městské části - Oblekovice (Znojmo, Česko) - Nesachleby - Bohumilice –- stavebnictví
- kanalizace - silnice - chodníky – parcely - finance - nárůst - Městský úřad Znojmo

 Znojmo-Popice:
1522) KRUTIŠ,Dalibor

V Popicích vzniká muzeum Charlese Sealsfielda / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 138 (2013), s. 3
Popice (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Sealsfield, Charles, 1793-1864 muzea - vznik - expozice
1523) EIS

Sealsfieldovy dveře dokořán / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 26 (2013), s. 5
Popice (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Sealsfield, Charles, 1793-1864 muzea - vznik - expozice - otevření
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1524) DUŠKOVÁ, Markéta

Popice lákají na rodáka / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 28 (2013), s. 6
dtto:
LP. Starosta Vídně v Popicích otevřel rodný dům Charlese Sealsfielda. Znojemské listy. 25.7.2013, roč. 22,
č. 13, s. 5.
Popice (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Sealsfield, Charles, 1793-1864 rodné domy - muzea - otevření

 Znojmo-Přímětice:
1525) DUŠKOVÁ, Markéta

Proměna sídliště v půli / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 29 (2013), s. 2
dtto:
JM. Přímětické sídliště mládne a krásní. Znojemský týden. 12.8.2013, roč. 13, č. 33, s. 3.
Přímětice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - sídliště - opravy - rekonstrukce - revitalizace - domy panelové domy
1526) EISENBRUK, Jiří

Nové sudy se dokutálely do Přímětic / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č.
34 (2013), s. 2
Přímětice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství -sudy - Křížový sklep Přímětice
1527) PERGROVÁ, Ilona

Přímětice: opravy již finišují : poslední rok oprav čeká obyvatele přímětického sídliště / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 286 (2013), s. 1
dtto:
XA. Přímětické sídliště bude do roka hotové. Znojemské listy. 24.10.2013, roč. 22, č. 18, s. 2.
Přímětice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - sídliště - veřejná prostranství - bytové domy - opravy - 2014
1528) SLOVÁK, Libor

Zastavení dušičkové aneb vzpomínka téměř zapomenutá Obiit Anno 1765 / Libor Slovák. -- In: Znojemský
týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 45 (2013), s. 4
Přímětice (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - kněží - vynálezci - Diviš, Prokop, 1696-1765 - biografie
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OBCE ZNOJEMSKÉHO OKRESU

 Bítov:
1529) FOLTÁNKOVÁ, Kateřina

Filmaři vyzdobili Bítov svíčkami a džemem: v pohádce Tajemství staré bambitky si zahrál známý zpěvák
Tomáš Klus. Filmový štáb v horkém létě natáčel na Znojemsku / Kateřina Foltánková. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 107 (2013), s. 2 . -- Jihomoravské filmování.
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - kultura - film - kinematografie – Tajemství staré bambitky - natáčení vzpomínání
1530) DANĚK, Karel

Rumburak umřel, ať žije nový Rumburak / Karel Daněk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23,
č. 22 (2013), s. 1
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - atrakce - rozhledny - restaurace - Rumburak sochy - výstavba
1531)

CHAF

Dyje se vrátila zpátky domů / chaf, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 26 (2013), s. 1
dtto:
TIK. Dyje vklouzla do vody z mostu. Znojemsko. 25.6.2013, roč. 23, č. 26, s. 1.
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - doprava - lodní doprava - výletní lodě - hydrobusy - Dyje - umístění - Balík,
Martin - Vranov (Česko : vodní nádrž)
1532)

BE

U hradu Bítov vyrostly sochy z mořského písku / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region.
-- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 28 (2013), s. 1 . -- dtto: JAN. Víno vyměnil za písek. Znojemsko.
23.7.2013, roč. 23, č. 30, s. 5.
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - kultura - umění - sochařství - sochy - písečné sochy - písek - výstavy
1533) SMOLA, Vojtěch

Netopýří noc bude na Cornštejně / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 205 (2013), s. 3
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - zříceniny – Cornštejn (hrad) - přírodovědné poznávací - akce - netopýři - Správa Národního parku Podyjí - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) Česká společnost pro ochranu netopýrů
1534) KRUTIŠ, Dalibor

U Bítova omlazují stoletou lipovou alej zhruba půl roku budou v lipové aleji u hradu Bítov vrčet motorové pily.
Odborníci zde rebitalizjí stoleté tomy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 218 (2013), s. 3
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - Bítov (hrad) - příroda - veřejná zeleň -lípová - liniová zeleň - parky revitalizace
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1535) MOŠTĚK, Martin

Lidé hledají zážitky, proto ta mučírna a vězení: kastelán bítovského hradu Jan Binder začínal před
jednadvaceti lety na Bítově u prodeje vstupenek. Jako kastelán stále vymýšlí nápady, jaak více přitáhnout
návštěvníky / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 223 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - Bítov (hrad) - osobnosti - kasteláni - Binder,
Jan - rozhovory
1536)

IPE

Bítovský hrad ožije Kaprobraním / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 226 (2013), s. 3
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - hrady - Bítov (hrad) - sezona - ukončení - Kaprobraní
- 2. ročník
1537) REITER, Antonín

Netopýří noc na Cornštejně / Antonín Reiter. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 36
(2013), s. 5
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Na Cornštejně se hladili netopýři, což ékaři i veterináři vidí neradi. Znojemsko.
17.9.2013, roč. 23, č. 38, s. 4.
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - historické - památky - zříceniny – Cornštejn (hrad) - přírodovědné poznávací - akce - netopýři - Správa Národního parku Podyjí - Jihomoravské muzeum (Znojmo, Česko) Česká společnost pro ochranu netopýrů
1538) JM

Místo školy má být domov pro seniory / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 39 (2013), s. 5
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - školství - základní školy - budovy - přestavba - plánování - Obecní úřad
Bítov
1539) PAŘÍZKOVÁ, Ivana

Princ musel na kožní, princezna ke kadeřnici: pohádku o princi, který touží po lásce, natočil režisér Ludvík
Ráža na hradě Bítově. Filmování v okolí hercům znepříjemnili cizopasníci / Ivana Pařízková. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 271 (2013), s. 2 . -- Jihomoravské filmování.
obce - Bítov (Znojmo, Česko) - kultura - film - kinematografie - Sen o krásné panně - natáčení - vzpomínání

 Blížkovice:
1540) KRUTIŠ, Dalibor

Z Mordyjákova jezdili kdysi zabíjet / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 101 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - obce - názvy - původ –- Blížkovice (Znojmo, Česko) - Kuchařovice
(Znojmo, Česko) - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - Trstěnice (Znojmo, Česko)
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1541)

IPE

Blížkovičtí chystají slavnosti. Na víkend / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 149 (2013), s. 2
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti – Blížkovické slavnosti - 7. ročník
1542) PERGROVÁ, Ilona

Starosta roku? Znojemsko má tři účastníky / Ilona Pergrová. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 187 (2013), s. 3
dtto:
MD. Tři nominovaní se utkají o titul Starosta roku. 5+2 dny. 8.8.2013, roč. 2, č. 32, s. 4.
Znojmo (Česko : oblast) - Blížkovice (Znojmo, Česko) - Uherčice (Znojmo, Česko) - Vranov nad Dyjí
(Česko) - veřejný život - místní správa - starostové - soutěže - Starosta roku 2013 - nominace
1543) JM

Výtvarnice: Praha mě neláká, přitahuje mě krajina mého dětství / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 29 (2013), s. 6
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství – osobnosti - malířky - FenzlováMakovičková, Jaroslava
1544) JM

Hasiči slavili 120 let od založení sboru / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 29 (2013), s. 9
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - hasičské sbory – Sbor dobrovolných hasičů - 120.
výročí - založení
1545) JM

Marie Holíková 102 letá / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585.
-- Roč. 13, č. 29 (2013), s. 9
obce - Blížkovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Holíková, Marie - 102.
výročí - narození
1546) JM

Upraví tři návsi / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč.
13, č. 44 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - stavebnictví - obce - náves - centra - rekonstrukce - plánování - Blížkovice
(Znojmo, Česko) - Bohutice (Znojmo, Česko) - - Tasovice (Znojmo, Česko)

 Bohutice:
1547) MAŠA, František

Dělnická tělovýchovná (tělocvičná) jednota - DTJ v Bohuticích / František Maša. -- In: Bohutický zpravodaj.
-- Č. 1 (2013), s. 17-18
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - sport - tělovýchova – tělovýchovné organizace - Dělnická tělovýchovná
jednota - historie - vývoj
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1548) SVATOŇOVÁ, Martina

Sochu opraví díky sponzorům / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 10 (2013), s. 2
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - historické - památky - sochy – křížová cesta - restaurování - sponzoři
1549) DAK

Bohutice budou mít Letní meruňkový karneval / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 170 (2013), s. 3
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Bohutická meruňka - programy
1550)

VSM

Bohutičtí pořádají v sobotu slavnosti / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 230 (2013), s. 3
obce - Bohutice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Bohutické slavnosti - Podzimní bohutické slavnosti
- 7. ročník
1551)

JM

Upraví tři návsi / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč.
13, č. 44 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - stavebnictví - obce - náves - centra - rekonstrukce - plánování - Bohutice
(Znojmo, Česko) - Blížkovice (Znojmo,

 Boskovštejn:
1552) BE

V Boskovštejně našli vzácné saranče / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 8 (2013), s. 5
obce - Boskovštejn (Znojmo, Česko) - příroda - obecní sad - obnova – Český svaz ochránců přírody průzkumy - bezobratlí - druhy - sarančata
1553) PERGROVÁ, Ilona

Zámek otevře své brány. Po roce / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemskdeník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 182 (2013), s. 3
obce - Boskovštejn (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - tvrze - zpřístupnění - prohlídky
1554) JAN

Chlouba Boskovštejna dělá zastupitelům vrásky na čele / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
23, č. 34 (2013), s. 1, 8
obce - Boskovštejn (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky - majitelé - hledání

221

Znojemsko v tisku 2013

 Božice:
1555) BE

Senioři v Božicích: Bydlí se nám tu dobře / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 4 (2013), s. 5
obce - Božice (Znojmo, Česko) - sociální péče - důchodci - senioři – domovy pro seniory - Domov důchodců
Božice - rekonstrukce - dokončení - otevření
1556) MM

Božice mají kontejnery na tonery / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 101 (2013), s. 2
obce - Božice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - ekologie - odpady - kontejnery - tonery - likvidace
1557) KLEMENTOVÁ, Zuzana

Božice: Označte místní části / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 28 (2013), s. 4
obce - Božice (Znojmo, Česko) - České Křídlovice (Znojmo, Česko) – veřejný život - místní správa - místní
části - značení - obyvatelstvo - návrhy
1558) KRUTIŠ, Dalibor

Božice mají kanály, placení je ale s otazníkem: ještě posledních deset milionů korun zbývá zaplatit za
vybudování kanalizace / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 211 (2013), s. 3
obce - Božice (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - kanalizace – vodovody - financování projektů - platby
1559) EIS

Deset křížků Elišky Sellnerové / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 45 (2013), s. 1
dtto:
JM. Stoletou Elišku Sellnerovou zahrnuli květinami. Znojemský týden. 4.11.2013, roč. 13, č. 45, s. 1.
obce - Božice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo – dlouhověkost - Sellnerová, Eliška - 100.
výročí - narození

 Břežany:
1560) PROTIVÍNSKÁ, Zdeňka

Břežanský zámek znovu ožil Duhovým dnem / Zdeňka Protivínská. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 163 (2013), s. 10
dtto:
SIV. V Břežanech pořádali další ročník Duhového dne. Znojemský týden. 15.7.2013, roč. 13, č. 29, s. 4.
obce - Břežany (Znojmo, Česko) - sociální péče - zdravotně postižené osoby - Zámek Břežany, p.o. - den
otevřených dveří - Duhový den - programy
1561)

MOŠTĚK, Martin

U Břežan je na prodej statek / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 183 (2013), s. 3
obce - Břežany (Znojmo, Česko) - zemědělství - hospodářství - statky - pozemky - prodej
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1562)

PERGROVÁ, Ilona

Břežany: řidička náraz nepřežila: tragické následky měl včerejší čelní náraz SEATU do stromu / Ilona
Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 281 (2013), s. 1
obce - Břežany (Znojmo, Česko) - doprava - silniční doprava – dopravní nehody - oběti dopravních nehod

 Citonice:
1563)

BE

Josef Taufer: Pálím i po půlnoci / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 39 (2013), s. 1, 3
obce - Citonice (Znojmo, Česko) - zemědělství - ovocnářství - ovoce - pálení - pálenice - destiláty - Taufer,
Josef

 Ctidružice:
1564) OHLÉDNUTÍ

Ohlédnutí za rokem 2012 : Multifunkční centrum Ctidružice. -- In: Zpravodaj - Obec Ctidružice. -- Č. 1
(2013), s. [5-6]
obce - Ctidružice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní domy – rekonstrukce - multifunkční centra Multifunkční centrum Ctidružice
1565) JUBILEJNÍ

Jubilejní výstava Karla Holíka. -- In: Zpravodaj - Obec Ctidružice. -- Č. 1 (2013), s. [8]
obce - Ctidružice (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství – osobnosti - Holík, Karel - 80. výročí narození - výstavy
1566)

VEVERKOVÁ, Dagmar

Hasiči 110. výročí / Dagmar Veverková, Jiří Záškoda. -- In: Zpravodaj - Obec Ctidružice. -- Č. 1 (2013),
s. [9-10]
obce - Ctidružice (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - dobrovolní hasiči - hasičské sbory - 110. výročí založení
1567) NÁVRAT

Návrat T. G. Masaryka do Ctidružic. -- In: Zpravodaj - Obec Ctidružice. -- Č. 1 (2013), s. [11-12]
dtto:

Slavnostní odhalení památníku TGM. Zpravodaj - Obec Ctidružice. Č. 1 (2013), s. [12-13].
obce - Ctidružice (Znojmo, Česko) - historické - památky - památníky - plakety - Masaryk, Tomáš Garrigue
- historie - Adámek, Zdeněk, 1940-2012
1568) HOLÍK, Karel

Za Zdeňkem Adámkem / Karel Holík. -- In: Zpravodaj - Obec Ctidružice. -- Č. 1 (2013), s. [14-17]
obce - Ctidružice (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství – osobnosti - malíři - grafici - Adámek,
Zdeněk, 1940-2012 - biografie
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1569) KRONIKY

Kroniky obce Ctidružice. -- In: Zpravodaj - Obec Ctidružice. -- Č. 1 (2013), s. [24]
obce - Ctidružice (Znojmo, Česko) - dějiny - kroniky - zápisy - historie

 Dobšice:
1570) SMOLA, Vojtěch

Balíky pro Znojemsko začínají třídit v Dobšicích / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 30 (2013), s. 3
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - spoje - pošty - Česká pošta, s. p. - balíky - třídění - třídírny - provoz zahájení
1571)

MM

Dobšice získaly od státu zdarma řopík / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 32 (2013), s. 3
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - vojenství - opevnění - bunkry - řopíky - vlastnictví - bezplatné - převody
- Ministerstvo obrany
1572) SMOLA, Vojtěch

Slepice, vosičky. Maškary bavily v Dobšicích / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 35 (2013), s. 3obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - masopust
- masky - průvody - oslavy
1573)

BE

Dobšice putovaly Dobšicemi / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 8 (2013), s. 1, 9
dtto:
EIS. Dobšičtí vinaři na výbornou. Znojemsko. 19.2.2013, roč. 23, č. 8, s. 1, 2.
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - víno - ochutnávky - Putování po dobšických sklípcích
1574) VSM

Vinaři z Dobšic si přivezli čtyři zlaté / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 90 (2013), s. 3
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinohradnictví - vinařství - přehlídky vín - Vinařské
Litoměřice - 11. ročník - medaile – Vinařství Lahofer, a. s. Dobšice
1575) PERGROVÁ, Ilona

Vodáci zahajovali sezonu odemykáním Dyje / Ilona Pergrová. – In Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 94 (2013), s. 3
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - vodáctví - vodáci - odemykání Dyje - sezony - zahájení
1576) DUŠKOVÁ, Markéta

Usmívám se, i když není nálada, říká žena za volantem autobusu / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč.
2, č. 23 (2013), s. 6-7
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - doprava - autobusová doprava - osobnosti - řidičky - Bauerová, Irena rozhovory
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1577) JENŠOVSKÝ, Jaroslav

Odpad ze zahrad v Dobšicích zmizí v kompostérech / Jaroslav Jenšovský. -- In: Zpravodaj Obecního úřadu
v Dobšicích. -- Č. 4 (2011), s. 9
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - ekologie – kompostárny - biologicky rozložitelný
odpad - zpracování - vybudování
1578) MOŠTĚK, Martin

Napoleonská vojska zamíří znovu do Dobšic / Martin Moštěk. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 138 (2013), s. 3
dtto:
ČTK. Do napoleonské bitvy se u Znojma zapojí tři stovky lidí. Mladá fronta dnes. 19.6.2013, roč. 24, č. 142,
s. 1, Jižní Morava.
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - vojenství - bitvy - bitva u Znojma (1809 : Znojmo, Česko) - 1809 rekonstrukce - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821
1579) SMOLA, Vojtěch

Napoleonská vojska v Dobšicích. Bude bitva / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 150 (2013), s. 3
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - vojenství - bitvy - bitva u Znojma (1809 : Znojmo, Česko) - 1809 rekonstrukce - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821
1580) KRUTIŠ, Dalibor

Francouzi bojovali s Rakušany. O Znojmo / Dalibor Krutiš. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 152 (2013), s. 3
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - vojenství - bitvy - bitva u Znojma (1809 : Znojmo, Česko) - 1809 rekonstrukce - Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821
1581)

MAREK, Jiří

Mladí řezbáři vyrábějí sochy pro Dobšice / Jiří Marek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 160 (2013), s. 3
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - kultura - umění - řezbářství - sochy - plastiky - výroba - studenti Střední uměleckoprůmyslová škola (Praha. Česko)
1582) MOŠTĚK, Martin

Dobšické sklípky dobývaly čtyři stovky hostů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 162 (2013), s. 3
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - víno - ochutnávky - Dobývání dobšických sklepů reportáže
1583) PERGROVÁ, Ilona

Dobšice fandily mopedům. Vyhrál přespolní / Ilona Pergrová. -- In: mRovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 186 (2013), s. 3
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - sport - motocyklismus - mopedy – veteráni - setkání - Moped Cup 2013
- 5. ročník
1584) DAK

Starosta Dobšic: část III. stavby obchvatu je nereálná / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 206 (2013), s. 3
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obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – Obecní úřad Dobšice - zastupitelstvo silnice - obchvaty - výstavba - dotace
1585) MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 41 (2013), s.
11
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - osamostatnění - události - historie fotografie
1586) VSM

Sklidili o polovinu více hroznů / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
290 (2013), s. 3
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinařství - réva vinná - hrozny - sklizeň - nárůst - Vinařství
Lahofer, a. s. Dobšice
1587) BE

Tereza Palatková: Fotbal je zábava / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 43 (2013), s. 6
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - sport - fotbal - osobnosti - trenérky - Palatková, Tereza - rozhovory
1588) BE

U Dobšic bude nová cyklostezka / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 47 (2013), s. 5
obce - Dobšice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika – cykloturistika - cyklostezky - výstavba dokončování - ul. Na hrázi - Regionální operační program

 Dyjákovičky:
1589) Pergrová, Ilona

Z telefonního seznamu upletu třeba košík: netradičního koníčka objevila Ivana halánková z Dyjákovičk.
Propadla totiž pletení z papíru a její ruce nevydrží mi chvilku v klidu / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 109 (2013), s. 2 . -- Řemesla na Znojemsku.
Znojmo (Česko) - Dyjákovičky (Znojmo, Česko) - zájmová činnost – ruční práce - pletení z papíru Chalánková, Ivana - rozhovory
1590)

Svatoňová, Martina

Kamioňáka napadají nejlepší básně po ránu / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 18 (2013), s.
13
obce - Dyjákovičky (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - básně - osobnosti - básníci - Hait, Petr - dílo
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 Grešlové Mýto:
1591)

Krutiš, Dalibor

Řidiči zdraví svatého Mikuláše místo Kryštofa / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 80 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
obce - Grešlové Mýto (Znojmo, Česko) - doprava - silniční doprava – silnice - sochy - socha sv. Mikuláše patroni
1592) Blažek, Tomáš

Janáčková: Twain si to nemyslel, ale němčina je logický jazyk / Tomáš Blažek. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č.
47 (2013), s. 4-5
obce - Grešlové Mýto (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - jazyky - němčina -soutěže - Šprechtíme osobnosti - němčinářky - Janáčková, Alena Zina, 1963- - rozhovory

 Hevlín:
1593) jm

V Hevlíně volili starostu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585.
-- Roč. 13, č. 4 (2013), s. 3
dtto:
JAN. Hevlín: J. Dohnal. Znojemsko. 22.1.2013, roč. 23, č. 4, s. 3.
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Hevlín - starostové - volby Dohnal, Jiří - zvolení
1594)

MM

Hevlínští rozhodnou o nájemci přechodu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 48 (2013), s. 3
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Hevlín - zastupitelstvo hraniční - přechody - železniční tratě – nájemci - rozhodnutí
1595) Moštěk, Martin

Hevlínští nechtějí trať po zrušené lokálce / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 54 (2013), s. 3
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - doprava - železniční doprava - lokální - tratě - Hevlín-Hrušovany n/Jev.
- bezúplatné - převody - zamítnutí
1596) Pergrová, Ilona

Hevlín: bývalý přechod je znovu k pronájmu: z odvážných podnikatelskýchplánů na využití celnice jako kasína
zbyly jen dluhy. Dlužné nájemné řeší právník a může mít i soudní dohru / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 63 (2013), s. 3
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - hranice - hraniční - přechody - pronájem - majitelé - dluhy
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1597) MM

Zastupitelé opět projednají přechod / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 76 (2013), s. 3
dtto:
MS. Bývalý hraniční přechod je k mání. Cenu určí nabídky . 5+2 dny. 28.3.2013, roč. 2, č. 13, s. 3.
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - hranice - hraniční - přechody - pronájem - Obecní úřad Hevlín zastupitelstvo - projednání
1598) Svatoňová, Martina

O lokálku má zájem soukromník / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 12 (2013), s. 3
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - doprava - železniční doprava - lokální - tratě - Hevlín-Hrušovany n/Jev.
- bezúplatné - převody - zamítnutí - soukromí - podnikatelé – zájem
1599) Moštěk, Martin

Z přechodu bude v Hevlíně kasino / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 94 (2013), s. 1
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - hranice - hraniční - přechody - pronájem - kasina - zprovoznění - Creative
cardinal
1600) jm

U Hevlína budou opět chovat prasata / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 14 (2013), s. 3
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství – živočišná výroba - prasata - chov - obnovení
1601)

Janíčková, Alžběta

Starosta nemusí být anděl, říká druhý muž Hevlína Jaroslav Krym / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. - ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 18 (2013), s. 1, 2
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - Obecní úřad Hevlín - osobnosti místostarostové - Krym, Jaroslav – rozhovory
1602) Eisenbruk, Jiří

Hevlínské silnice opraví hazard / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 19
(2013), s. 1, 2
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - hranice - hraniční - přechody - pronájem - kasina - zprovoznění - finance
- využití
1603) SIS

Zbourání historického záchodu Hevlínští zatrhli / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č.
23 (2013), s. 1, 2
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - doprava - železniční doprava - železnice - Brno-Vídeň - tratě - zrušení historické - budovy - zachování
1604) Moštěk, Martin

Hevlín řeší spory o bývalý hraniční přechod / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 166 (2013), s. 3
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - hranice - hraniční - přechody - pronájem - kasina - zprovoznění - finance
- využití
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1605) Krutiš, Dalibor

Trať do Rakouska zničili němečtí vojáci a pak komunisté / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 16 (2013), s. 2 . -- Zaniklé vlakové stanice.
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - doprava - železniční doprava - železnice - tratě - Hevlín-Laa a.d. Thaya
- zánik – historie
1606)

Moštěk, Martin

Do Hevlína pojede zítra znovu lokálka: vlaky se na trať Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín vrátí na jediný den.
Obec plánuje debatu o převodu trati / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 190 (2013), s. 3
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - doprava - železniční doprava - tratě - jednání - zachování - využití
1607) Klementová, Zuzana

Po pití chtějí omezit rachejtle / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 29 (2013), s. 5
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa - vyhlášky - alkohol - pyrotechnika - omezení
- projednání
1608) Klementová, Zuzana

Na nové silnice čekali 15 let / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 31 (2013), s. 4
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - opravy - rekonstrukce
1609) Pergrová, Ilona

Hevlínští si požádali o zavřenou trať: aby předešli zrušení trati, požádali Hevlínští o její bezúplatný převod.
Budova nádraží je již majetkem obce / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 214 (2013), s. 3
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Hevlín: stát prodá trať nejspíše později. Rovnost-Znojemský deník. 13.11.2013, roč. 24,
č. 264, s. 3
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - doprava - železniční doprava - lokální - tratě - bezúplatný - převod
1610)

Klementová, Zuzana

Na povodně upozorní rozhlas / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 34 (2013), s. 4
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - příroda - povodně - záplavy - výstražné - systémy - rozhlas - oznámení
1611)

MM

Hevlín zakázal podomní prodej / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
249 (2013), s. 3
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - obchod - obchodníci - podomní - prodej - tržní - řády - vyhlášky - zákaz
1612)

DAK

Hevlínští si užívají nových silnic / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
255 (2013), s. 3
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - rekonstrukce - opravy - dokončení
1613)

ZUK

Na staré trati jezdí vlaky jen o hodech / zuk. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 39 (2013), s. 6
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - doprava - železniční doprava – železniční tratě - bezúplatný převod žádosti - Obecní úřad Hevlín
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1614)

JM

Básnířka z Hevlína pokřtila knihu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 50 (2013), s. 6
dtto:
EIS. Malé básničky pro malé čtenáře. Znojemsko. 17.12.2013, roč. 23, č. 51, s. 1, 2.
obce - Hevlín (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - básně - osobnosti – spisovatelky - Šrámková, Judita
- knihy - křtění

 Hluboké Mašůvky:
1615)

Kozelka, Petr

Turbínová letadla jsou vrcholem modelařiny / Petr Kozelka. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, č.
186 s.2
dtto:
JAN. V Mašůvkách přistál Glum. Znojemsko. 13.8.2013, roč. 23, č. 33, s. 1, 2.
dtto:
DUCHOŇ, Libor. European Xtreme Flight Championschips v Hlubokých Mašůvkách . Znojemsko. 27.8.2013,
roč. 23, č. 35, s. 5.
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - modelářství - letadla - modely - mezinárodní
- přehlídky
1616)

Adámek, Zdeněk

Významné jubileum P. Gerharda M. Waldera / Zdeněk Adámek. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -Roč. 23, č. 28 (2013), s. 5
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - církev - osobnosti - faráři - kněží - Walder, Gerhard M.
1617)

Adámek, Zdeněk

V Hlubokých Mašůvkách oslavili 110 let Sboru dobrovolných hasičů / Zdeněk Adámek. -- In: Znojemský
týden : Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 36 (2013), s. 9
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - služby - hasiči – dobrovolní hasiči - Sbor dobrovolných hasičů
- 110. výročí - založení - oslavy
1618)

JM

Vyšly Mašůvecké vyprávěnky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 42 (2013), s. 4
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - kultura - literatura - publikace - pověsti - Vyprávěnky z
Mašůvek - vydání
1619)

Adámek, Zdeněk

Kostel v Hlubokých Mašůvkách má 333 let / Zdeněk Adámek. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -Roč. 23, č. 44 (2013), s. 4
obce - Hluboké Mašůvky (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely -333. výročí - výstavba
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 Hnanice:
1620) VSM

Vinaři zvou na Den Znovín Walkingu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 96 (2013), s. 3
bce - Hnanice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika – turistické hole - nordic walking - akce - Znovín
Walking - víno - ochutnávky – Znovín Znojmo, a. s.
1621)

MM

Hnanice poslaly peníze Místojedům / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 143 (2013), s. 3
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – Obecní úřad Hnanice - finanční pomoc povodně - Máslojedy (Česko)
1622) Malafa, Libor

Z bývalé roty je vinařský areál s hotelem / Libor Malafa. -- In:Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 219 (2013), s. 3
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - firmy – Vinice Hnanice, s. r. o. - budovy - hotely vinařské areály - výstavba
1623) VSM

Milovníci chůze s holemi se za měsíc opět sjedou do Hnanic / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 240 (2013), s. 3
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika – turistické hole - nordic walking - akce Nordic Walking Tour 2013 - víno - ochutnávky
1624) Adam, Rostislav

Vzpomněli poručíka Chlupa / Rostislav Adam. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24 (2013), č. 242, s. 12
obce - Hnanice (Znojmo, Česko) - vojenství - druhá světová válka (1939-1945) - vojenské instituce a
organizace - vzpomínkové akce - Chlup, Otmar, 1910-1938

 Hodonice:
1625) IPS

Hodonice: nový znak a vlajka / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 22
(2013), s. 2
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – obecní symboly - heraldika - znaky vlajky - návrhy
1626) Moštěk, Martin

Hodonice: parcely policie řešit nebude / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 23 (2013), s. 6
dtto:
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SVATOŇOVÁ, Martina; DUŠKOVÁ, Markéta. Z hodonické skříně dál tahají kostlivce. Nyní jde o pozemky.
5+2 dny. 31.1.2013, roč. 2, č. 5, s. 3.
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - obecní - pozemky – parcely - prodej - trestní oznámení
- neúspěch
1627) JM

V Hodonicích vybírají vlajku a prapor / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 3 (2013), s. 9
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – obecní symboly - heraldika - vlajky prapory - návrhy
1628) MM

Zastupitelé Hodonic rozhodnou o znaku / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 42 (2013), s. 2
dtto:
AN. Podoba hodonické vlajky s otazníkem. Znojemsko. 5.2.2013, roč. 23, č. 6, s. 5.
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – obecní symboly - heraldika - znaky –
výběr
1629)

Pergrová, Ilona

V Hodonicích na sále tančil i vánoční stromek : lákadlo v podobě maškarního karnevalu dokázalo zcela zaplnit
kulturní dům. Role pořadatelů se ujali členové sdružení Hodoňáci / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 53 (2013), s. 3
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - karnevaly – zábava - Kulturní dům Hodonice
1630) BE

Říkali mu Jano Strážnický / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 7 (2013), s. 6
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Zemřel nestor vinařů Jan Vajčner. Znojemsko. 12.2.2013, roč. 23, č. 7, s. 1, 2.
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - zemědělství - vinařství - osobnosti - vinaři - Vajčner, Jan, 1925-2013
- úmrtí
1631)

JM

V Hodonicích postaví kompostárnu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 17 (2013), s. 1
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - ekologie - kompostárny - biologicky rozložitelný
odpad - zpracování – vybudování
1632)

Bastl, Ladislav

Excelentní návrat Josefa Bobka k závodnímu běhání / Ladislav Bastl. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 20 (2013),
s. 45
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - sport - atletika - běh - osobnosti - běžci - Bobek, Josef
1633) jm

Hodonice mají schválený znak a prapor / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 26 (2013), s. 9
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obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – obecní symboly - znaky - prapory schválení
1634) DAK

Hodonice opravují chodníky a také dětské hřiště Na Vinici / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 185 (2013), s. 3
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - stavebnictví - chodníky - opravy – dětská hřiště - modernizace
1635) MM

Hodonice obdržely obecní znak a vlajku / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 200 (2013), s. 3
dtto:
JIP. Hodonice mají obecní symboly. Znojemský týden. 16.9.2013, roč. 13, č. 38, s. 2.
dtto:
RED. Symboly obce posvětil už i Parlament. Vlaštovka : zpravodaj obce Hodonice. 2013, č. 12, s. 1.
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – obecní symboly - znaky - vlajky
1636) DAK

Hodoničtí plánují prostavět miliony korun. I za chodníky / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 206 (2013), s. 3
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – Obecní úřad Hodonice - stavby - opravy
- investice - dotace
1637) MM

Hodonice nakupují techniku. Kompostárnu postaví na jaře / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 234 (2013), s. 3
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - životní prostředí - ekologie – odpadové hospodářství - kompostárny projekty - vybudování
1638) Krutiš, Dalibor

Opravený litinový kříž září v Hodonicích / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 253 (2013), s. 3
obce - Hodonice (Znojmo, Česko) - historické - památky - kříže - opravy – restaurování
1639) Pergrová, Ilona

Tasovické Martinské vinobraní hody déšť nepokazil: tradičními Svatomartinskými hody žily o víkendu nejen
Tasovice, ale i sousední Hodonice. Na šedesát chlapců a dívek obléklo kroj / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 262 (2013), s. 3
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - Hodonice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - hody - Martinské hody
- tradice
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 Horní Břečkov:
1640)

Krutiš, Dalibor

Břečkov: muž uhořel v karavanu: v noci na úterý shořel karavan odstavený na okraji Horního Břečkova /
Dalibor Krutiš, Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 90
(2013), s. 1
obce - Horní Břečkov (Znojmo, Česko) - policie - Policie ČR - požáry - karavany (automobily) - bezdomovci
- vyšetřování
1641)

JM

Do kostela se nastěhovali zedníci a tesaři / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 21 (2013), s. 4
obce - Horní Břečkov (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely - kostel sv. Klimenta - opravy rekonstrukce

 Chvalovice:
1642) JM

Obec koupila hotel, zvažuje jeho proměnu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 2 (2013), s. 5
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – Obecní úřad Chvalovice - veřejné
budovy - hotely - koupě - využití
1643) Pergrová, Ilona

V Alt hotelu chtějí zase hosty / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 66 (2013), s. 1
dtto:
MS. Chvalovický Alt Hotel je majetkem obce. Co s ním udělá? 5+2 dny. 14.3.2013, roč. 2, č. 11, s. 4.
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - služby - hotely - Alt hotel - objekty - budovy - využití - restaurace
- zřízení - ankety - veřejnost
1644) Hambálek, Tomáš

Obce: bezpečnější přechody pro lidi / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 71 (2013), s. 1
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - doprava - silniční doprava – bezpečnost - přechody pro chodce ostrůvky - značky - semafory - změny - plánování - Ředitelství silnic a dálnic ČR
1645) JM

Větrníky ve Chvalovicích znovu řeší kraj / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 12 (2013), s. 1
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika – větrné elektrárny - výstavba - nesouhlas žaloby - Okrašlovací spolek ve Znojmě - Krajský soud v Brně
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1646) JM

Chvalovičtí chtějí kuchyň a byty pro seniory / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 13 (2013), s. 3
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - služby - hotely - Alt hotel - objekty - budovy - využití - restaurace
- zřízení - veřejnost
1647) Hambálek, Tomáš

Chvalovice: rozpočet jako pro celý Krumlov: Chvalovice, obec o velikostitéměř šesti set obyvatel, schválily
rozpočet vysoký 137 milionů korun / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 106 (2013), s. 3
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – Obecní úřad Chvalovice - rozpočet
2013 - schválení
1648) Marek, Jiří

Další bunkr se otevírá zájemcům. Tentokrát ten ve Chvalovicích / Jiří Marek. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 154 (2013), s. 3
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - vojenství - opevnění - bunkry - zpřístupnění - prohlídky - Klub
vojenské historie
1649) Moštěk, Martin

Chvalovice: vrtule mají opět povolení / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 164 (2013), s. 1, 3
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - energie – větrné elektrárny - výstavba povolení - územní rozhodnutí - potvrzení – Krajský soud v Brně
1650) JM

Proti větrníkům podávají druhou žalobu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 29 (2013),s. 1
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - průmysl - energetika - energie – větrné elektrárny - výstavba povolení - územní rozhodnutí - potvrzení – Krajský soud v Brně - Okrašlovací spolek - žaloby
1651)

VSM

Freeport v Hatích oslaví v září 10 let, přijedou i Tata Bojs / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 203 (2013), s. 3
dtto:
IPE. Freeport má 10 let, přijedou i Tata Bojs. Rovnost-Znojemský deník. 18.9.2013, roč. 24, č. 218, s. 3
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - Hatě-Kleinhaugsdorf - průmysl - podnikání - obchody - nákupní centra
- Freeport International Outlet Hatě - 10. výročí - oslavy - programy
1652) Krutiš, Dalibor

Dopravu ve Chvalovicích komplikuje oprava mostu / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 225 (2013), s. 3
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - doprava - silniční doprava - mosty - opravy - omezení
1653) Dušková, Markéta

Větrníky asi postaví. I přes nelibost lidí / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 37 (2013), s. 1, 2
obce - Chvalovice (Znojmo, Česko) - průmysl - energie - větrné elektrárny - výstavba - povolení - územní
rozhodnutí - potvrzení - Krajský soud v Brně
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 Jaroslavice:
1654) Krutiš, Dalibor

Z Jaroslavic míří do Rakouska celkem tři cesty: pohraniční Jaroslavice využívají dvě ze tří cest, které je spojují
se sousedním Rakouskem. Jsou na nich i Náměstí Evropy a Přátelství / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 51 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - doprava - silniční doprava – pohraničí - Rakousko
1655) Fajkusová, Anna

Z trosek rekvizit vznikla v obci prolézačka / Anna Fajkusová. – In Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 137 (2013), s. 2 . -- Jihomoravské filmování.
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - kultura - film - kinematografie - Andělská tvář - natáčení –
vzpomínání
1656) MM

Jaroslavice připraví vyhlášku proti hazardu / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 170 (2013), s. 3
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - herny – výherní automaty - hazard - provozovny
- omezení - vyhláška o regulaci hazardu
1657)

Moštěk, Martin

Jaroslavické sklepy přitáhly čtyři stovky lidí / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 180 (2013), s. 3
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - víno - ochutnávky - akce Otevřené sklepy - návštěvnost - reportáže
1658) ipe

Jaroslavičtí zakážou automaty / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
197 (2013), s. 2
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - herny – výherní automaty - hazard - provozovny
- omezení - schválení
1659) Moštěk, Martin

Jaroslavice: od příštího roku žádné automaty / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 205 (2013), s. 3
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - herny – výherní automaty - hazard - provozovny
- zákaz - schválení
1660) Smola, Vojtěch

Jaroslavické rybníky, oblíbený domov ptactva / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 212 (2013), s. 2 . -- Přírodou Znojemska.
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - příroda - vodstvo - rybníky - Jaroslavický rybník - ptáci - vodní
ptáci - hnízdiště
1661)

MM

Rybníkáři vyloví jaroslavický Zámecký rybník. Od pondělí / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 255 (2013), s. 3,
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dtto:
MALAFA, Libor. Šupináči z Jaroslavic míří do sádek. Rovnost-Znojemský deník. 6.11.2013, roč. 24, č. 258,
s. 3.
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - Zámecký rybník - výlovy
1662) BE

Vánoční kapři budou o něco menší / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 46 (2013), s. 1
dtto:
TIK. Jaroslavice: Ryby na vánoční stůl už šplouchají v kádích. Znojemsko. 12.11.2013, roč. 23, č. 46, s. 5.
obce - Jaroslavice (Znojmo, Česko) - příroda - rybníky - Zámecký rybník – výlovy

 Kuchařovice:
1663) PROSINCOVÉ

Prosincové počasí. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 20, č. 1 (2013), s. 2
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - teploty - měření - prosinec 2012 - statistiky
1664) Pergrová, Ilona

Stydím se říct si o peníze za obrazy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 33 (2013), s. 3
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malířky - Mojžišová,
Veronika - obrazy - výstavy - Dům umění (Znojmo, Česko)
1665) Svatoňová, Martina

Kreslířka: chci zachytit nálady a pocity / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 7 (2013), s. 5
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - malířky - Mojžišová,
Veronika
1666) LEDNOVÉ

Lednové počasí. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 20, č. 2 (2013), s. 2
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - teploty - měření - leden 2013 – statistiky
1667) Z

Z dávné historie. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 20, č. 2 (2013), s. 2
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - dějiny - 1788 - příroda - počasí - teploty
1668) ÚNOROVÉ

Únorové počasí. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 20, č. 3 (2013), s. 2
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - teploty - měření - únor 2013 - statistiky
1669)

120

120 let školy. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 20, č. 3 (2013), s. 2
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - školství - školy - základní školy - 120. výročí - založení - oslavy
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1670) BŘEZNOVÉ

Březnové počasí. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 20, č. 4 (2013), s. [2]
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - teploty - měření - březen 2013 - statistiky
1671)

Krutiš, Dalibor

Z Mordyjákova jezdili kdysi zabíjet / Dalibor Krutiš. -- In: mRovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 101 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - obce - názvy - původ – Kuchařovice (Znojmo, Česko) - Blížkovice
(Znojmo, Česko) - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - Trstěnice (Znojmo, Česko)
1672) DUBNOVÉ

Dubnové počasí. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 20, č. 5 (2013), s. [2]
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - teploty - měření - duben 2013 - statistiky
1673) KVĚTNOVÉ

Květnové počasí. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 20, č. 6 (2013), s. 2
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - teploty - měření - statistiky
1674) PI

Kuchařovická H&M je jedničkou Česka v zimních zahradách / PI. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -Roč. 23, č. 26 (2013), s. 9
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - průmysl - firmy - H&M s. r. o. - plastová okna - zimní zahrady produkty
1675) POČASÍ

Počasí : průměrné denní teploty v srpnu 2013. -- In: Kuchařovickýzpravodaj. -- Roč. 20, č. 8 (2013), s. [2]
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - meteorologie - Meteorologická stanice
Kuchařovice - teploty - měření - statistiky – srpen 2013
1676) ČERVENCOVÉ

Červencové počasí. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 20, č. 7 (2013), s. [2]
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - meteorologie - Meteorologická stanice
Kuchařovice - teploty - měření - červenec 2013 - statistiky
1677) Macoun, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 37 (2013), s.
11
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - události - historie - současnost fotografie
1678) POČASÍ

Počasí. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 20, č. 9 (2013), s. [2
]obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - meteorologie - Meteorologická stanice
Kuchařovice - teploty - měření - září 2013 - statistiky
1679) POČASÍ

Počasí. -- In: Kuchařovický zpravodaj. -- Roč. 20, č. 10 (2013), s. [2]
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obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - meteorologie - Meteorologická stanice
Kuchařovice - teploty - srážky - říjen 201
1680) Pergrová, Ilona

Na důležité věci v životě se vyplatí počkat: pětadvacetiletá Veronika Mojžíšová kreslí od dětských let. Letos
dokončí právnickou fakultu a na svém kontě má první ilustrovanou knížku / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 293 (2013), s. 2
obce - Kuchařovice (Znojmo, Česko) - kultura - umění - malířství – knižní ilustrace - osobnosti ilustrátorky - Mojžíšová, Veronika, 1988- - rozhovory

 Lechovice:
1681)

SVATOŇOVÁ,Martina

Kam se závislostí? Do Lechovic ne / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 1 (2013), s. 3
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - služby - sociální péče - drogově závislí,- protidrogová terapie - Zámek
Lechovice, s.r.o. - prodej
1682)

PERGROVÁ, Ilona

Lechovičtí vinaři lisovali slámové víno / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 52 (2013), s. 3
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Vinné sklepy Lechovice - víno - slámové víno lisování - výroba
1683) JM

Lechovický zámek koupili na bydlení / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 9 (2013), s. 2
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky – Lechovice (zámek) - prodej – majitelé
1684)

KRUTIŠ, Dalibor

Obchvat Lechovic: stavba začne už příští již na jaře příštího roku by se mohl začít budovat obchvat Lechovic
/ Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 223 (2013), s. 3
dtto:
JM. Lechovický obchvat finišuje. Znojemský týden. 2.9.2013, roč.13, č. 36, s. 1.
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - doprava - silniční doprava - obchvaty - výstavba - 2014
1685) DUŠKOVÁ, Markéta

Lechovice se dočkají obchvatu / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 42 (2013), s. 4
obce - Lechovice (Znojmo, Česko) - doprava - silniční doprava - obchvaty - výstavba - 2014
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 Miroslav:
1686) MOŠTĚK, Martin

Miroslavští schválili investice / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 25 (2013), s. 3
obce - Miroslav (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočty - schvalování
1687) MOŠTĚK, Martin

Terminál u Miroslavi: snad napřesrok: silničáři do konce týdne požádají o územní rozhodnutí pro autobusové
zastávky u miroslavského vlakového nádraží / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 43 (2013), s. 3
dtto:
ČTK. Nový autobusový terminál v Miroslavi má chránit chodce. Mladá fronta dnes. 26.3.2013, roč. 24, č. 72,
s. 3, Jižní Morava
obce - Miroslav (Česko) - autobusová doprava - přestupní - terminály - územní rozhodnutí - jednání
1688) HAMBÁLEK, Tomáš

Členové pěveckého sdružení potěší koncerty. O Velikonocích / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 63 (2013), s. 3
Znojmo (Česko) - Miroslav (Česko) - kultura - hudba - Pěvecké sdružení Vítězslav Novák - koncerty programy
1689) MOT

Ornitolog Klejdus chystá knihu Z ptačí perspektivy / mot. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 64 (2013), s. 3
obce - Miroslav (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - ornitologové - Klejdus, Julius - publikace - Z
ptačí perspektivy - vydání
1690) HAMBÁLEK, Tomáš

V Miroslavi opět usilují o opravy zámku / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 68 (2013), s. 3
dtto:
MS. Zámek Miroslav se asi dočká nového vstupu. 5+2 dny. 4.4.2013, roč. 2, č. 14, s. 4.
obce - Miroslav (Česko) - historické - památky - zámky - Miroslav (zámek) - opravy - rekonstrukce dotace - žádosti
1691)

KOHOUT, Pavel

O zlatotepci z Miroslavi, který nedá vadnout růžím / Pavel Kohout. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 81 (2013), s. 11
obce - Miroslav (Česko) - kultura - umění - sochařství - osobnosti - sochaři - Krbálek, Pavel, 1928-2015
1692) RAISKUBOVÁ, Hana

Romantik od lodí ve tvrdém byznysu farmacie / Hana Raiskubová. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 81 (2013), s. 3, Jižní Morava
obce - Miroslav (Česko) - průmysl - podnikání - léčivé rostliny - farmaceutika - osobnosti - podnikatelé Švehlík, Zdeněk - rozhovory
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1693) EISENBRUK, Jiří

V Miroslavi rozkvetl skořápkovník / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 14
(2013), s. 1
obce - Miroslav (Česko) - kultura - slavnosti - tradice – skořápkovník miroslavský - Velikonoce - kraslice
1694) KLEMENTOVÁ, Zuzana

Výstava v Miroslavi ukazuje "nej" z bohatého světa puzzle / ZuzanaKlementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č.
20 (2013), s. 4
obce - Miroslav (Česko) - zájmová činnost - puzzle - skládání - výstavy
1695) IPE

Kapely všech žánrů zamíří do Miroslavi. O víkendu / ipe. – In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 130 (2013), s. 2
obce - Miroslav (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Focobfest - Rockfest - Miroslavský klíč programy
1696) ČTK

Vinařství má teď etikety i v Braillově písmu / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 147 (2013), s. 3, Jižní Morava
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Výjimečná láhev určena nevidomým. Znojemsko. 18.6.2013, roč. 23, č. 25, s. 1.
obce - Miroslav (Česko) - průmysl - vinařství - Vinařství Hanzel - víno - etikety - Braillovo písmo
1697) EISENBRUK, Jiří

Problém zvaný miroslavský zámek / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č.
23 (2013), s. 11
obce - Miroslav (Česko) - historické - památky - zámky - Miroslav (zámek) - opravy - rekonstrukce
1698) VSM
Miroslav ožije Meruňkobraním / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
164 (2013), s. 3
obce - Miroslav (Česko) - kultura - slavnosti - Meruňkobraní - Jarmark u Floriána - 24. ročník
1699) PERGROVÁ, Ilona

Meruňkobraní letos přilákalo sedm set tisíc lidí: knedlíkovým králem se i pro letepšek stal Kamil Hamerský,
několikanásobný vítěz a držitel rekordu s počtem 128 meruňkových knedlíků / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 168 (2013), s. 3
dtto:
VOLF, Roman; KLEJDUS, Michal. Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána 2013. Miroslavský zpravodaj. Roč.
56, č. 4 (2013), s. 20-21.
Miroslav (Česko) - kultura - slavnosti - Meruňkobraní 2013 - vítězové - Hamerský, Kamil – návštěvnost
1700) MOŠTĚK, Martin

Miroslav: miliony na zámek / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 169 (2013), s. 1, 3
dtto:
VOJTEK, Milan. Miroslavští dali zelenou opravě zámku. Právo. 15.8.2013, roč. 23, č. 189, s. 10
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obce - Miroslav (Česko) - historické - památky - zámky - Miroslav (zámek) - opravy - rekonstrukce finance - Evropská unie
1701)

VOJTEK, Milan

Areál zase patří vinařství a degustování / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, č. 185
(2013), s. 13
obce - Miroslav (Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - areály - opravy - rekonstrukce - Vinařství
Hanzel
1702) DAK

Exzájemce o zámek připraví projekt / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. n-- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 185 (2013), s. 3
obce - Miroslav (Česko) - historické - památky - zámky - Miroslav (zámek) - opravy - rekonstrukce - firmy
- Zdeněk Fránek ARCHITECT & ASSOCIATES s.r.o. - výběr
1703) KLEMENTOVÁ, Zuzana

Malířka: Stojan mám u postele / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 26 (2013), s. 5
obce - Miroslav (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti – malířky - Uhříková, Jiřina
1704)

JM

Znovín koupil Weinperky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585.
-- Roč. 13, č. 29 (2013), s. 5
obce - Miroslav (Česko) - zemědělství - vinařství - Statek Miroslav vinice - prodej - Znovín Znojmo, a.
s. - Vinice Weinperky - založení
1705) ŠIROKÝ, Jiří

Z historie zámku v Miroslavi / Jiří Široký. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 14 (2013), s. 6
obce - Miroslav (Česko) - historické - památky - zámky - Miroslav (zámek) - historie
1706) JM

Na obnovu zámku už mají dotaci / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 31 (2013), s. 3
dtto:

Zámek dostane finanční injekci. Znojemsko. 30.7.2013, roč. 23, č. 31, s. 2.
dtto:
KLEMENTOVÁ, Zuzana. Prodej zámku utnula dotace. 1.8.2013, roč. 2, č. 31, s. 1, 2.
obce - Miroslav (Česko) - historické - památky - zámky - opravy - rekonstrukce - dotace - Evropské fondy
1707) SMOLA, Vojtěch

Přemýšlím také o soutěži v puzzle mezi městy: Anna Počarovská cobym rekordmanka ve skládání puzzle
své město už několikrát patřičně zvicditelnila / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 234 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
obce - Miroslav (Česko) - zájmová činnost - puzzle - skládání - osobnosti - Počarovská, Anna - rozhovory
1708) MOŠTĚK, Martin

Zámek v Miroslavi: zbývá poslední podpis / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 247 (2013), s. 3
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obce - Miroslav (Česko) - historické - památky - zámky - Miroslav (zámek) - opravy - rekonstrukce dotace - Evropská unie - smlouvy - schválení - Městský úřad Miroslav
1709) PERGROVÁ, Ilona

Z Miroslavských kopců bývá slyšet křepelku: Národní přírodní rezervaci tvoří šest kopců, které se rozkládají
na třiceti hektarech jižně od města na jižním cípu Bobravské vrchoviny / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 252 (2013), s. 2 . -- Příroda Znojemska.
obce - Miroslav (Česko) - příroda - Národní přírodní rezervace Miroslavské kopce - rozloha - zajímavosti
1710)

JM

Obnoví památník 118 miroslavským mužům / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 41 (2013), s. 6
obce - Miroslav (Česko) - historické - památky - památníky – Památník obětem 1. světové války - opravy rekonstrukce
1711)

VOJTEK, Milan

Zpustlý zámek v Miroslavi čeká na proměnu / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č.
267 (2013), s. 15
obce - Miroslav (Česko) - historické - památky - zámky - Miroslav (zámek) - chátrání - opravy rekonstrukce - finance - Evropské fondy
1712)

ABÉ

Památník obětem 1. světové války prochází opravou / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 18 (2013), s. 2
obce - Miroslav (Česko) - historické - památky - památníky - oběti – první světová válka (1914-1918) opravy - rekonstrukce
1713)

MIV

Miroslavští obnovují památky ve městě / miv. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 286 (2013), s.
13
obce - Miroslav (Česko) - historické - památky - opravy - projekty - dotace
1714)

VSM

Miroslav: novinka v hlášení poruch / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 285 (2013), s. 3
obce - Miroslav (Česko) - rozvoj - osvětlení - veřejné osvětlení – poruchy - hlášení - Správa majetku
města Miroslavi - WWW stránky
1715)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Tři stromy jsou jako tři národy / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 45 (2013), s. 5
obce - Miroslav (Česko) - příroda - stromy - ovocné stromy - aleje - obnovení - občanská sdružení Stromy v krajině - Pavlík, Marek - rozhovory
1716)

ŠIROKÝ, Jiří

Miroslav na mapách / Jiří Široký. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 20 (2013), s. 5
obce - Miroslav (Česko) - dějiny - kartografie - mapy - města
1717)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Hřbitov: vandalství i odhodlání / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 47 (2013), s. 6
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obce - Miroslav (Česko) - církev - hřbitovy - Židovský hřbitov - založení – historie

 Moravský Krumlov:
1718)

MAPE

Velké investice pokračují / mape. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 1 (2013), s. 1
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa - hospodaření - rozpočet - 2013 - opravy
- rekonstrukce
1719)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 1 (2013), s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - 30. léta 20. stol. - budovy - obyvatelé - majitelé - Moravský
Krumlov (zámek) - historie
1720) ABÉ

Hotovo! Tělocvična uzavřená hygieniky je opravena / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 2 (2013), s. 2
dtto: MIV. Tělocvična je po opravě bez prachu a plísní. Právo. 5.2.2013, roč. 23, č. 30, s. 11.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - sportovní zařízení - tělocvičny - sokolovny - opravy - dokončení
1721)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 2 (2013), s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - 30. léta 20. stol. - budovy - obyvatelé - majitelé - Zámecká
ulice - historie
1722) VAŘEKA, Marek, 1980-

Lichtenštejnové byli doma právě na Moravě: kněžna Marie Eleonora kromě úpravy krumlovského zámku zřídila
také rodovou hrobku. Je v ní pochována spolu se svým manželem / Marek Vařeka. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 28 (2013), s. 2 . -- Zajímavosti muzea.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - kostel Všech svatých - hrobky Lichtenštejnové (rod)
1723) RAISKUBOVÁ, Hana

Epopej k nám, ne do Japonska, vzkazuje starosta Krumlova: využít toho, že má Praha na výstavu Muchovy
Slovanské epopeje smlouvu pouze do konce roku, chce nyní Moravský Krumlov / Hana Raiskubová, Pavel
Švec. -- In: Mladánfronta dnes. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 31 (2013), s. 2, Jižní Morava
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství – Slovanská epopej - výstavy - smlouvy prodloužení - jednání - Galerie hlavního města Prahy gaůe
1724) PERGROVÁ, Ilona

Na krumlovském zámku už opravují podlahy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 32 (2013), s. 3obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - zámky
– Moravský Krumlov (zámek) - rekonstrukce - podlahy - opravy
1725) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Ulice Zámecká - č. p. 3, 5 a 7 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 3 (2013),
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s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - 30. léta 20. stol. - budovy - obyvatelé - majitelé - Zámecká
ulice - historie
1726) EIS

V Krumlově má sport zelenou / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 5 (2013), s. 2
dtto:
RED. Tělocvična Sokolovny opět v provozu. Moravskokrumlovské noviny. 12.2.2013, roč. 7, č. 1-2, s. 2.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - sportovní zařízení - tělocvičny - sokolovny - opravy - dokončení
1727) ŽLŮVA, Ivan

Zámek v Krumlově zdobí jedinečné arkády / Ivan Žlůva. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 46 (2013), s. 2
obce - Moravský Krumlov (Česko) - stavebnictví - architektura – renesanční - výstavba - arkády - historie
1728) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Ulice Zámecká - č. p. 8, 9 a 10 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 4 (2013),
s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - 30. léta 20. stol. - budovy - obyvatelé - majitelé - Zámecká
ulice - historie
1729) KRUTIŠ, Dalibor

Předsedkyně poslanecké sněmovny navštívila Krumlov / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. - ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 50 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa – návštěvy - Němcová, Miroslava, 1952- Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna
1730)

IPE

Knihovna zve na pořad Listy z deníku / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 51 (2013), s. 2
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Moravský
Krumlov - akce - Listy z deníku – Literární kavárna
1731)

GRUNOVÁ, Eva

Krumlovské náměstí zničily letecké bomby / Eva Grunová, Bronislav Gruna. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 58 (2013), s. 2
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - náměstí -bombardování - fotografie - historie
– přednášky
1732) HAMBÁLEK, Tomáš

Zemřel Josef Kristián, známý krumlovský fotograf / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 61 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - fotografování - osobnosti - fotografové - Kristián,
Josef, 1930-2013 - úmrtí
1733) MOT

Cvičení zasáhne i část Znojemska / mot. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 65 (2013), s. 3
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obce - Moravský Krumlov (Česko) - průmysl - energetika - ČEZ – Jaderná elektrárna Dukovany - cvičení
- Zóna 2013 - simulované - nehody
1734) PERGROVÁ, Ilona

O Babberleyho byl zájem. Nápadníci se rvali: situační komedii Charleyova teta si letos pro své příznivce
připravili členové studenstského divadelního spolku Eďas. Líbila se a pobavila / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 67 (2013), s. 2 . -- Znáte je z pódií.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - divadlo - amatérské divadelmí soubory - EĎAS - studenti představení
1735) PERGROVÁ, Ilona

Odvoz Epopeje poznamenal život v Krumlově: výlohy obchodů v Zámecké ulici zejí prázdnotou. Hotel na
náměstí, nesoucí jméno slavného cyklu Muchových obrazů, je nyní na prodej / Ilona Pergrová. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 75 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - cestovní ruch - podnikatelé - obchody - hotely - uzavření
1736) DUŠKOVÁ, Markéta

Umělkyně: vařením asi nikoho neoslním / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 10 (2013), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - osobnosti - malířky - spisovatelky - řežisérky Toulová, Eva
1737) MOŠTĚK, Martin

Odvoz Epopeje byl pro mě naprostý bankrot / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 77 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa – osobnosti - bývalí - starostové - Mokrý,
Jaroslav - rozhovory
1738) IPE

Krumlovské děti přespí v knihovně / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 78 (2013), s. 2
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Moravský
Krumlov - akce - Noc s Andersenem - 10. ročník
1739) MOŠTĚK, Martin

Krumlov podpořil hasiče dotací / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 78 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - služby - hasiči - dotace – zastupitelstvo - Městský úřad Mor. Krumlov
1740) PERGROVÁ, Ilona

Krumlovské koupaliště už má základy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 89 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - služby - koupaliště - výstavba
1741)

MOŠTĚK, Martin

Moravský Krumlov vykoupí desítky parcel: zastupitelé v Krumlově schválili nákupy pozemků za devět milionů
korun / Martin Moštěk. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 90 (2013), s. 3
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obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa – Městský úřad Mor. Krumlov - pozemky
- prodej
1742) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Ulice Zámecká - č. p. 17, 19 a 21 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 7
(2013), s. 4
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - 30. léta 20. stol. - budovy - obyvatelé - majitelé - Zámecká
ulice - historie
1743) ŠVÉDA, Bořivoj

Farmářské trhy v Krumlově / Bořivoj Švéda. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 8 (2013), s. 1
obce - Moravský Krumlov (Česko) - zemědělství - trhy - farmářské trhy - farmáři - pěstitelé - chovatelé
- produkty - prodej - Občanské sdružení Alma
1744)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : ulice Zámecká - č. p. 20 a 22 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 8 (2013),
s. 8
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - 30. léta 20. stol. - budovy - obyvatelé - majitelé - Zámecká
ulice - historie
1745) HAMBÁLEK, Tomáš

Krumlov ovládnou ochotníci / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 97 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - divadlo - ochotnické divadlo - festivaly - Bezgestfest - 2.
ročník - programy
1746) PARMA, David

Vrch Leskoun skrývá část bývalého hradiště: masivní těžba kamene za dob socialismu způsobila značné
archeologické škody. Původně drobný lom se totiž postupně rozšiřoval / David Parma. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 99 (2013), s. 2 . -- Zajímavosti muzea.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - příroda - lomy - Leskoun - Městské muzeum a Galerie Knížecí dům
(Moravský Krumlov. Česko) - vycházky – odborné informace
1747) IPE

Krumlov ožije farmářskými trhy / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
99 (2013), s. 2
obce - Moravský Krumlov (Česko) - zemědělství - tržnice a tržiště - farmářské trhy - Občanské sdružení
Alma - 1. ročník
1748) SMOLA, Vojtěch

Moravskokrumlovský zámek opět přivítá Concentus Moraviae / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 111 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - hudba - mezinárodní – hudební festivaly - Concentus Moraviae
- konání
1749) KLEMENTOVÁ, Zuzana

Odborníci obdivovali krumlovskou hrobku / Zuzana Klementová. -- In: 5+2dny. -- Roč. 2, č. 18 (2013), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - hrobky - Lichtenštejnové (rod) - kostel Všech
svatých - prohlídky
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1750)

VSM

Krumlov v sobotu opět rozezní hudební festival Vrabčák / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 112 (2013), s. 3
dtto:
TIK. Nedočkavě cvrlikající Vrabčák. Znojemsko. 7.5.2013, roč. 23, č. 19, s. 4.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Vrabčák - 4. ročník
1751)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Ulice Zámecká - č. p. 23, 25 a 26 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 9
(2013), s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - 30. léta 20. stol. - budovy - obyvatelé - majitelé - Zámecká
ulice - historie
1752) KRUTIŠ, Dalibor

Policie stále řeší poválečný masakr: zavraždění německých civilistů vyšetřují již třetí rok policisté / Dalibor
Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 113 (2013), s. 1
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - události - druhá světová válka (1939-1945) - Němci - masakry
- vyšetřování - Policie ČR - pokračování
1753) KLEMENTOVÁ, Zuzana

Krumlovské koupaliště otevře už v létě / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 19 (2013), s. 5
dtto:
EIS. Moravský Krumlov se dočkal: Koupaliště bude otevřeno v létě. Znojemsko. 2.4.2013, roč. 23, č. 14, s.
2.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - služby - koupaliště – výstavba
1754) PERGROVÁ, Ilona

Rytířský sál zámku v Krumlově už plní lidé / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 114 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - zámky – Moravský Krumlov (zámek) - opravy Rytířský sál – zpřístupnění
1755) UKROPOVÁ, Jana

Díky za Bezgestfest 2013 a hodně štěstí do dalších let / Jana Ukropová. -- In: Moravskokrumlovské noviny.
-- Roč. 7, č. 5 (2013), s. 1
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - divadlo - ochotnické divadlo - festivaly - Bezgestfest - 2.
ročník
1756) ŠVÉDA, B.

Farmářské trhy poprvé v Moravském Krumlově / B. Švéda. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 7, č.
5 (2013), s. 1
obce - Moravský Krumlov (Česko) - zemědělství - tržnice - tržiště - farmářské trhy - Občanské sdružení
Alma - 1. ročník
1757) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Ulice Zámecká - č. p. 27 a 49 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 10 (2013),
s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - 30. léta 20. stol. - budovy - obyvatelé - majitelé - Zámecká
ulice - historie
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1758) CHAF

Muchova Slovanská epopej a její (ne)místo v našich dějinách / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 20 (2013), s. 13
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství – Slovanská epopej - osobnosti - malíři Mucha, Alfons, 1860-1939
1759) DUŠKOVÁ, Markéta

Puška na medvěda, nebo na mě / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 20 (2013), s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) - zájmová činnost - cestování - motorkáři - cestovatelé - Fráňa, Rudolf
- rozhovory
1760) KRUTIŠ, Dalibor

Krumlovský zámek ožil. Díky festivalu hudby / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 128 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - hudba - mezinárodní – hudební festivaly - Concentus Moraviae
- konání - reportáže
1761)

PERGROVÁ, Ilona

Švédovi zvítězili na Portě. S písní Touha / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 130 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - hudba - muzikanti - Švéda, Bořivoj - soutěže - Porta úspěchy
1762) MRVA, Vlastimil
Krumlov ovládl Vrabrock / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 21 (2013),
s. 1, 8
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Vrabčák - 4. ročník
1763) MM

Sbírku pro Český Krumlov podpořili školáci i důchodci / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 134 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa – Městský úřad Mor. Krumlov - materiální
pomoc - povodně - Český Krumlov (Česko)
1764) SMOLA, Vojtěch

Magdalena Kožená vystoupí už ve středu v Moravském Krumlově / Vojtěch Smola. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 134 (2013), s. 3
dtto:

Jedinečný koncert na zámku. Zrcadlo. 31.5.2013, roč. 12, č. 11, s. 1. –
dtto:
VEBER, Petr. Jih Evropy míří na Moravu. Hospodářské noviny. 14.6.2013, roč. 57, č. 115, s. 13.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - Concentus Moraviae - osobnosti
- operní pěvkyně - Kožená, Magdalena, 1973- - vystoupení
1765) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : nám. Masaryka - č. p. 46, 47, 48 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 11
(2013), s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - 30. léta 20. stol. - budovy - obyvatelé - majitelé - Masarykovo
náměstí - historie
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1766) PERGROVÁ, Ilona

Krumlov Krumlovu. Pomohli zatopenému jihu / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 135 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa – Městský úřad Mor. Krumlov - materiální
pomoc - povodně - Český Krumlov (Česko)
1767) ČTK

Krumlovský zámek mládne. I kvůli Epopeji / ČTK. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 138 (2013), s. 2, Jižní Morava
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - zámky – Moravský Krumlov (zámek) - opravy rekonstrukce
1768) KNIHOVNA

Knihovna představuje svět kolem nás. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
139 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství - osobnosti - knihovnice - Dvořáková,
Radmila - obrazy - výstavy - Městská knihovna Moravský Krumlov
1769) BRÜCKOVÁ, Marie

Krumlov přivítal festival Concentus Moraviae / Marie Brücková. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč.
7, č. 6 (2013), s. 1
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - hudba - mezinárodní – hudební festivaly - Concentus Moraviae
- 18. ročník - Moravský Krumlov (zámek) - konání
1770)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Nám. TGM - č. p. 44-45 - stará zástavba / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č.
12 (2013), s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - 30. léta 20. stol. - budovy - obyvatelé - majitelé - Masarykovo
náměstí - historie
1771)

SMOLA, Vojtěch

Do Krumlova zamíří alternativa. Chystá se tam Djembe Marathon / Vojtěch Smola. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 156 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - hudba - hudební skupiny - Djembe Marathon - 3. ročník programy
1772) VLAJKA

Vlajka z Marsyasovy kůže: z rozhovoru s Jiřím Kratochvilem v literárním časopise HOST (2001). -- In: Lidové
noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, č. 161 (2013), s. 15
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - literatura - osobnosti - spisovatelé - Kratochvil, Jiří, 1940- rozhovory
1773) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Nám. TGM - č. p. 44-45 - novostavba / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 13
(2013), s. 10
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - 30. léta 20. stol. - budovy - obyvatelé - majitelé - Masarykovo
náměstí - historie
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1774) MOŠTĚK, Martin

Krumlov opraví sály do podzimu: zámek v Moravském Krumlově dostane od podzimu šest opravených
výstavních sálů / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 173
(2013), s. 1
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - zámky – Zámek Moravský Krumlov - výstavní sály - rekonstrukce – opravy
1775)

MAREK, Jiří

Absolventi se vrátí do školy. Kvůli praxi: moravskokrumlovská ško¨la se zapojla do ministerského projektu /
Jiří Marek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 175 (2013), s. 2
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - školy - projekty - Česko. Ministerstvo práce a sociálních
věcí - Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - vzdělávání - smlouvy - programy
1776) KLEMENTOVÁ, Zuzana

Otestují koupaliště / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 26 (2013), s. 4
dtto:
JAN. Krumlovské koupaliště už šplouchá. Znojemsko. 9.7.2013, roč. 23, č. 28, s. 1, 2.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - služby - koupaliště - plavecké bazény - otevření - vstupné - programy
1777) RED

Letní koupaliště otevřeno / red. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -- Roč. 7, č. 7-8 (2013), s. 1
obce - Moravský Krumlov (Česko) - služby - koupaliště - bazény - otevření - zpřístupnění
1778) IPE

Knihovna rozšíří své prostory / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
196 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Moravský
Krumlov - budovy - rekonstrukce - přípravy
1779) PERGROVÁ, Ilona

Krumlovští důchodci získají svoje Senior taxi / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 197 (2013), s. 3
dtto:
VOJTEK, Milan. Radnice přispěje seniorům na taxi. Právo. 28.8.2013, roč. 23, č. 200, s. 12.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - senioři - důchodci - služby - doprava - Senior taxi
1780) KRUMLOVŠTÍ

Krumlovští mají novou sportovní halu. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
200 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - sportovní areály - sportovní haly - výstavba - dokončení otevření
1781)

ABÉ

Na Afriku do Krumlova / abé. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 14 (2013), s. 1
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly - mDjembe Marathon - 3. ročník
- programy
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1782) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Náměstí T. G. Masaryka - č. p. 42-43 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 14
(2013), s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - 30. léta 20. stol. - budovy - obyvatelé - majitelé - Masarykovo
náměstí - historie
1783) MOŠTĚK, Martin

Krumlov nabídne levnější energie / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 207 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - průmysl – energetika - energie - ceny - snížení - smlouvy - společnosti
- Energie pod kontrolou
1784) PERGROVÁ, Ilona

Krumlov: výrobu Unipap nerozjede: firma Unipap, která před časem odkoupila areál Vertexu v Moravském
Krumlově, výrobu zřejmě nerozjede / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 211 (2013), s. 1, 2
obce - Moravský Krumlov (Česko) - průmysl - podniky - Unipap a.s. - zaměstnání - pracovní místa - projekty
- změny
1785) MOŠTĚK, Martin

Vedení střediska je náročné, ale baví mě to / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 217 (2013), s. 2 . -- Osobnosti Znojemska.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní střediska – Městské kulturní středisko - osobnosti
- ředitelé - kapelníci - skladatelé - Švéda, Bořivoj - rozhovory
1786) PERGROVÁ, Ilona

Na krumlovský zámek se zase vrátili dělníci / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 220 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - zámky – Moravský Krumlov (zámek) - opravy –
rekonstrukce
1787) SMOLA, Vojtěch

Opravili knihovnu v Krumlově / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 228 (2013), s. 2
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Moravský
Krumlov - opravy - částečná - rekonstrukce - otevření
1788) VSM

Moravský Krumlov přispěje místním sportovním klubům / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 230 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - sportovní kluby - podpora - projekty - Moravský Krumlov
podporuje sport - finance - Městský úřad Mor. Krumlov
1789) MIV

Moravskokrumlovský zámek ovládli řemeslníci / miv. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 233 (2013), s. 12
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - zámky – Moravský Krumlov (zámek) - opravy rekonstrukce
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1790) MOŠTĚK, Martin

Tři roky poté: Epopej v nájmu: Moravský Krumlov do Vánoc dokončí první opravy zámku / Martin Moštěk. - In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 234 (2013), s. 1
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - zámky – Zámek Moravský Krumlov - opravy - 1.
etapa - dokončení
1791)

PERGROVÁ, Ilona

Výstava připomene éru Lichtenštejnů: gundakarovskou větev rodu Lichtejnštejnů a slávu sídelního města
přiblíží nová výstava v Moravském Krumlově / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 238 (2013), s. 2 . -- Zajímavosti muzea.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Městské muzeum a Galerie Knížecí
dům (Moravský Krumlov. Česko) - výstavy - Lichtenštejnové (rod)
1792) VOJTEK, Milan

Krumlov počká na návrat epopeje z Japonska / Milan Vojtek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23,
č. 240 (2013), s. 10
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství – Slovanská epopej - výstavy - Japonsko expozice - návrat
1793) MAPE

Vyrostla jako houba po dešti / mape. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 15 (2013), s. 1
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - sportovní areály - tělocvičny - výstavba - dokončení zpřístupnění
1794) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Náměstí T. G. Masaryka - č. p. 40 a 41 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č.
15 (2013), s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - 30. léta 20. stol. - budovy - obyvatelé - majitelé - Masarykovo
náměstí - historie
1795) PLCHOVÁ, Jarmila

Cukrovar Oslavany a Moravský Krumlov / Jarmila Plchová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 15 (2013), s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) - průmysl - cukrovarnictví - cukrovary - historie
1796) MOŠTĚK, Martin

Krumlovští opraví kinosál na nové divadlo: měští zastupitelé v Moravském Krumlově schválili investiční záměr
oprav sálu městské sokolovny. Obnova vyjde na 13 milionů korun / Martin Moštěk. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24 (2013), č. 241, s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - veřejný život - místní správa – Městský
zastupitelstvo - investiční - záměry - příprava - dotace

úřad Mor. Krumlov -

1797) KLEMENTOVÁ, Zuzana

Krumlov brázdí dvě senior taxi / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 36 (2013), s. 6
dtto:
EIS. V Krumlově jezdí taxi pro důchodce. Znojemsko. 10.9.2013, roč. 23, č. 37, s. 1.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - senioři - důchodci - služby - doprava - Senior taxi
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1798) KRUTIŠ, Dalibor

Krumlov: děti mají opravené školy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 247 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - školy - opravy – rekonstrukce - dokončení
1799) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : náměstí T. G. Masaryka - č. p. 36, 37 a 38 / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12,
č. 16 (2013), s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - 30. léta 20. stol. - budovy - obyvatelé - majitelé - Masarykovo
náměstí - historie
1800) MIV

Krumlovská knihovna láká novým prostředím / miv. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 255
(2013), s. 12
dtto:
TZ. Knihovna láká po rekonstrukci. Zrcadlo. 27.9.2013, roč. 12, č. 17, s. 1. - dtto: BE. Moravskokrumlovská
knihovna je jako nová. Znojemský týden. 30.9.2013, roč. 13, č. 40, s. 2.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Moravský
Krumlov - rekonstrukce - opravy - dokončení
1801)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Náměstí T. G. Masaryka - č. p. 35 - okresní soud s věznicí / Hana Prymusová. -- In:
Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 17 (2013), s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - náměstí – náměstí T. G. Masaryka - budovy soudy - věznice - historie
1802) IPE

Krumlovská knihovna přiblíží svět nevidomých. Již zítra / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 259 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Moravský
Krumlov - akce - nevidomí - TyfloCentrum Brno. Středisko Znojmo
1803) JAN

Moravský Krumlov myslí na propagaci / jan. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 41 (2013),
s. 1, 9
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - rozvoj - projekty - Městský úřad Mor. Krumlov - dotace schválení
1804)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Seniortaxi slaví úspěch / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 41 (2013), s. 4
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sociální péče - senioři - důchodci - služby - doprava - Senior taxi
1805) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Náměstí T. G. Masaryka - č. p. 28 - sídlo Jednoty / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -Roč. 12, č. 18 (2013), s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - náměstí – náměstí T. G. Masaryka - Masarykovo
náměstí - budovy - Jednota - historie
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1806)

RE

Moravskokrumlovská knihovna se změnila v moderní instituci / re. -- In: Moravskokrumlovské noviny. -Roč. 7, č. 10 (2013), s. 1
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Moravský
Krumlov - rekonstrukce - opravy - dokončení -otevření
1807) PERGROVÁ, Ilona

Krumlov ožil Pohádkovými Vánocemi: v sobotu zaplnily krumlovské náměstí stovky lidí / Ilona Pergrová. –
In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 286 (2013), s. 3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - církev - tradice - svátky - Vánoce - programy
1808) MKS

Moravskokrumlovská knihovna prošla rekonstrukcí / mks. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23,
č. 42 (2013), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Moravský
Krumlov - opravy - rekonstrukce - dokončení - otevření
1809) PERGROVÁ, Ilona

Krumlov: zámeckým parkem zasviští disky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 290 (2013), s. 3
dtto:
KLEMENTOVÁ, Zuzana. Zámek zatraktivní i discgolf. 5+2 dny. 28.11.2013, roč. 2, č. 48, s. 6.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - cestovní ruch - turistika - zámecké parky - atrakce - discgolf - kriket
- pétanque - hřiště - výstavba - plánování
1810)

EIS

Nová hala pro Moravský Krumlov / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 43 (2013), s.
5
obce - Moravský Krumlov (Česko) - sport - sportovní haly - tělocvičny - haly - výstavba - dokončení
1811)

PI

Budovy škol v Moravském Krumlově prošly náročnou rekonstrukcí / PI. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212169X. -- Roč. 23, č. 43 (2013), s. 16
dtto:

Budovy škol v Moravském Krumlově prošly náročnou rekonstrukcí. Moravskokrumlovské noviny. 12.11.2013,
roč. 7, č. 11, s. 1.
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - základní školy – mateřské školy - budovy - opravy rekonstrukce - dokončení
1812)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : náměstí T. G. Masaryka - č. p. 29 - pošta / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12,
č. 19 (2013), s.3
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - náměstí – náměstí T. G. Masaryka - Masarykovo
náměstí - budovy - pošty - historie
1813)

MOŠTĚK, Martin

Epopej: další dva roky v Praze / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 294 (2013), s. 1
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obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - umění - malířství – Slovanská epopej - Praha (Česko) umístění - smlouvy - prodloužení
1814)

NOVÁKOVÁ, Martina

Městská knihovna Moravský Krumlov se mění v moderní instituci / Martina Nováková. -- In: Čtenář. -- ISSN
0011-2321. -- Roč. 65 (2013), č. 12, s. 452
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Městská knihovna Moravský
Krumlov - budovy - rekonstrukce - dokončení
1815)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Nový studijní obor: energetika / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 45 (2013), s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) - školství - gymnázia - Gymnázium Moravský Krumlov - studijní obory –
energetika - přípravy
1816)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Náměstí T. G. Masaryka - č. p. 30 - internát učiliště / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -Roč. 12, č. 20 (2013), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - náměstí - Masarykovo náměstí - náměstí T. G.
Masaryka - budovy - internáty – učiliště - historie
1817)

PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Náměstí TGM - č. p. 31 a 32 - Dvojdům / Hana Prymusová. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č.
21 (2013), s. 5
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - náměstí - Masarykovo náměstí - náměstí T. G.
Masaryka - budovy - Dvojdům - historie
1818)

KLEMENTOVÁ, Zuzana

Vystavují i lichtenštejnskou krev / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 49 (2013), s. 6
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - Knížecí dům - Lichtenštejnové(rod) - výstavy - kurátorky Prymusová, Hana - rozhovory
1819)

PRYMUSOVÁ, Hana

Okno do muzea : zakrvácená uniforma Mořice z Lichtenštejna / Hana Prymusová. -- In: Moravskokrumlovské
noviny. -- Roč. 7, č. 12 (2013), s. 12
obce - Moravský Krumlov (Česko) - dějiny - šlechtické rody - Lichtenštejnové (rod) - z Lichtenštejna,
Mořic Josef, 1775-1819 - biografie
1820) PRYMUSOVÁ, Hana

Krumlov před léty : Náměstí T. G. Masaryka - č. p. 33 a 34, ulice Smetanova č. p. 165 / Hana Prymusová. -In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 23 (2013), s. 8
obce - Moravský Krumlov (Česko) - historické - památky - náměstí - Masarykovo náměstí - náměstí T. G.
Masaryka - Smetanova ul. - budovy - historie
1821)

DUŠKOVÁ, Markéta

Touhu zazářit ve světě slavných má v životě většina lidí / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 51
(2013), s. 4-5
obce - Moravský Krumlov (Česko) - kultura - film - umění - osobnosti - scénáristky - malířky - Toulová,
Eva - rozhovory
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 Nový Šaldorf:
1822)

PERGROVÁ, Ilona

Hotaři navštěvovali sklepy. S koledou: vinaři odměňovali strážce vinohradů. K obnovení dávné tradice
napomohli členové Spolku přátel Hroznové kozy / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 5 (2013), s. 3
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - tradice - folklor - Hotařská
koleda - Hroznová koza
1823)

MOŠTĚK, Martin

Vinaři otevřeli sklepy, Jazzfest spěl do finále: šestnáct otevřených sklepů přilákalo přes dvě stovky
návštěvníků, nejpilnější kopáči vynosili za čtvrt hodiny skoro tři metráky písku / Martin Moštěk. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 17 (2013), s. 3
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - vinařství - sdružení - Modré sklepy
Nový Šaldorf - Kopání písku pro Vídeň - Otevřené sklepy - Jazz Fest Znojmo 2013 - ukončení
1824) KRUTIŠ, Dalibor

Petice: ne domům u vinných sklepů: novošaldorfští vinaři sepsali petici. Odmítají v ní záměr developerů
postavit před vinnými sklepy rodinné domy / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 72 (2013), s. 1
dtto:
KRUTIŠ, Dalibor. Šaldorf: trvá spor o novou výstavbu. Rovnost-Znojemský deník. 13.4.2013, roč. 24, č. 87,
s. 1 –

dtto:

KŘIVÁNKOVÁ, Eva. Sklepní uličku mají zastínit nové domky. Vinaři se bouří . Mladá fronta dnes. 29.7.2013,
roč. 24, č. 174, s. 2, Jižní Morava
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Modré sklepy Nový Šaldorf výstavba - obytné domy - vinaři - petice - zastavení
1825) MRVA, Vlastimil

Bronzový Sedlák vyrobený rukodělně / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23,
č. 11 (2013), s. 2
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - průmysl - pivovarnictví - pivovary - pivo - Zlatý Josef
- výroba
1826)

TIK

Potřetí patřilo letiště dětem, a potřetí bylo opět nač koukat! / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -Roč. 23, č. 27 (2013), s. 1, 9
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - sport - akrobatické - letectví - letadla - akce Letecký den - děti - 3. ročník
1827) RTZ

Obec spor vyhrála / rtz. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. –
Roč. 13, č. 28 (2013), s. 3
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - Modré sklepy Nový Šaldorf výstavba - obytné domy - vinaři - spory

257

Znojemsko v tisku 2013

1828) STEHLÍKOVÁ, Marta

Z historie obce / Marta Stehlíková. -- In: Zpravodaj obce Nový Šaldorf-Sedlešovice. -- (2013), č. 1, s.
[13]
obce - Nový Šaldorf-Sedlešovice (Znojmo, Česko) - průmysl - cihelny – cihly - panely - výroba - historie

 Podhradí nad Dyjí:
1829) JM

Dyje v Podhradí dosáhla třetího stupně / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 6 (2013), s. 1
dtto:
EIS. Voda opět zahrozila. Znojemsko. 5.2.2013, roč. 23, č. 6, s. 11.
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - sníh - tání - hladiny - zvýšení - řeky - Dyje,
řeka (Česko a Rakousko)
1830) MRVA, Vlastimil

Krist(k)ovo stříbrné slovo boží / Vlastimil Mrva. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 8
(2013), s. 1, 8
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - kultura - umění - výtvarné umění - happening (umění) osobnosti - výtvarníci - Kristek, Lubo
1831)

ROUŠ, Dušan

Surrealista slaví jubileum / Dušan Rouš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 111 (2013), s. 3
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - kultura - umění - výtvarné umění - osobnosti - výtvarníci Kristek, Lubo - 70. výročí - narození
1832) JM

Voda zaplavila zahradní domky / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny proznojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 24 (2013), s. 1, 3
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - řeky - Dyje, řeka (Česko a Rakousko) hladiny - zvýšení - přehrady - upouštění
1833) KRISTEK PAVLOVIČOVÁ, Iveta

Lubo Kristek vypravil průvod / Kristek Pavlovičová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 186 (2013), s. 12
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - kultura - umění - výtvarné umění - osobnosti - výtvarníci Kristek, Lubo - poutě
1834) TIK

Kloboukový průvod / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 32 (2013), s. 1, 4
dtto:
MRVA, Vlastimil. Zámeček zabalený do prostěradla. Znojemsko. 13.8.2013, roč. 23, č. 33, s. 1, 2.
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - kultura - umění - výtvarné umění - osobnosti - Kristek, Lubo
- výstavy - akce
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1835)

DAK

Podhradí nad Dyjí je nejlepší v třídění / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 285 (2013), s. 3
dtto:
JM. Nejlépe odpad třídí lidé v Podhradí nad Dyjí. Znojemský týden. 9.12.2013, roč. 13, č. 50, s. 5.
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - životní prostředí - odpady - třídění odpadu - soutěže - My
třídíme nejlépe 2013 - výsledky
1836) TIK

Křest Mistra Kristka / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 51 (2013), s. 1
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - kultura - umění - výtvarné umění - osobnosti - Kristek, Lubo
- knihy - křest
1837) PŮTOVÁ, Barbora

Kristkův únik z kontrolovaného prostoru nevypočitatelnou seizmickou aktivitou / Barbora Půtová. -- In:
Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 24, č. 1 (2013), s. 1, 9
obce - Podhradí nad Dyjí (Znojmo, Česko) - kultura - umění - výtvarné umění - osobnosti - výtvarníci Kristek, Lubo, 1943-

 Podmolí:
1838) PERGROVÁ, Ilona

Podmolí bude lákat turisty nově také k vojenskému bunkru / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník.
-- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 24 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - vojenství - opevnění - bunkry - využití - cestovní ruch - Podmolí (Znojmo, Česko)
1839) PERGROVÁ, Ilona

Podmolí opouští podyjský svaze: po čtyřech letech vystupuje Podmolí ze Svazku obcí Národního parku Podyjí
/ Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 107 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - Podyjí (Česko) - příroda - národní parky - Národní park Podyjí (Česko) - Svazek
obcí Národního parku Podyjí – Podmolí (Znojmo, Česko) – odchod
1840)

DAK

V Podmolí otevřou opravenou kapli / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 215 (2013), s. 3
obce - Podmolí (Znojmo, Česko) - historické - památky - kaple - Kaple Panny Marie Bolestné - rekonstrukce
- vysvěcení – otevření

 Rybníky:
1841)

ŠIMŠOVÁ, L.

Něco z minulosti vinařství v naší obci / L. Šimšová. -- In: Rybnický zpravodaj. -- Roč. 1, č. 2 (2012), s. 13
obce - Rybníky (Znojmo, Česko) - průmysl - vinohradnictví - vinařství - historie
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1842) ŠIMŠOVÁ, Ludmila

Z obecní kroniky / Ludmila Šimšová. -- In: Rybnický zpravodaj. -- Roč. 1, č. 4 (2012), s. 3
obce - Rybníky (Znojmo, Česko) - dějiny - kroniky - zápisy - kultura - kulturní akce – přehledy
1843) JAN

Stoletý Rybníkář / jan. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 29 (2013), s. 1
obce - Rybníky (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Brzkovský, Jan - 100.
výročí - narození
1844) KREJČÍ, Jaroslav

Včelařství v rybnických rodinách / Jaroslav Krejčí. -- In: Rybnický zpravodaj. -- Roč. 2, č. 5 (2013), s. 8
obce - Rybníky (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - včelařství - včelaři - historie
1845) ŠIMŠOVÁ, Ludmila

100. narozeniny rybnického rodáka p. Brzkovského / Ludmila Šimšová. -- In: Rybnický zpravodaj. -- Roč. 2,
č. 6 (2013), s. 4
obce - Rybníky (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - dlouhověkost - Brzkovský, Jan - 100.
výročí - narození

 Slup:
1846) KRUTIŠ, Dalibor

Vodní mlýn ve Slupi přivítal jaro a první hosty / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 82 (2013), s. 3
obce - Slup (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - vodní mlýny - Vodní mlýn ve Slupi - sezony - otevření
- děti - návštěvy
1847) TROJAN, Jan

Nejlepší chléb napekli v polní pekárně / Jan Trojan. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 210
(2013), s. 15
dtto:
SMOLA, Vojtěch. "Čerstvý, výborný," lahodili si lidé u chleba. Rovnost-Znojemský deník. 9.9.2013, roč.
24, č. 210, s. 3.
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Pro chléb do fronty. Znojemsko. 10.9.2013, roč. 23, č. 37, s. 1, 5.
obce - Slup (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - Slavnosti chleba - chléb - pečení - pekárny - programy
1848) JM

U Slupi bude nový rybník / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585.
-- Roč. 13, č. 31 (2013), s. 4
obce - Slup (Znojmo, Česko) - vodní hospodářství - vodní nádrže – pozemkové úpravy - rybníky - U sadu vybudování
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1849) MOŠTĚK, Martin

Vranov: nadšenci koupili bunkry muzeum předválečného opevnění u vranovského zámku získá jistotu /
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 216 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - vojenství - vojenské dějiny - Pevnostní muzeum (Vranov nad Dyjí. Česko) vojenské stavby - předválečná - opevnění - bunkry - nabídky - odkoupení - Vranov nad Dyjí (Česko) - Slup
(Znojmo, Česko)

 Šanov:
1850) POJER, Vojtěch

Lukostřelecký zimní pohár pokračuje / Vojtěch Pojer. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 29 (2013), s. 17
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sport - lukostřelba - Zimní pohár - závody - výsledky
1851)

ST

Prostřeno vyhrála Martina ze Šanova / st, jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 17 (2013), s. 1
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - kultura - televizní pořady - soutěže - Prostřeno - natáčení - vítězové Melušová, Martina
1852) ŠANOVSKÝ

Šanovský domov je mezi soukromými třetí nejlepší. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 120 (2013), s. 3
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče - sociální služby - senioři - domovy pro seniory - bydlení soukromý sektor - hodnocení
1853) DUŠKOVÁ, Markéta

Žádná faleš a lži. Tai-chi se seniory / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 20 (2013), s. 14
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální služby - sociální péče - domovy pro seniory - Domov pro seniory
Šanov - senioři - cvičení - taiči - Valenta, Petr
1854) VSM

Domov seniorů v Šanově představí svou péči o klienty / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 148 (2013), s. 3
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální služby - sociální péče - senioři - domovy pro seniory - Domov pro
seniory Šanov - Den otevřených dveří - demence - Alzheimerova choroba - programy
1855)

KRUTIŠ, Dalibor

Piloti skákali do kokpitů sekaček na trávu: U Království Rašelina nedaleko Šanova se uskutečnil první ročník
závodů sekaček. V parné letní sobotě se dobře bavili dospělí i děti / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 174 (2013), s. 3
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - sekačky na trávu – závody - 1. ročník
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1856) KLEMENTOVÁ, Zuzana

Naši klienti nejsou "děda a babi" / Zuzana Klementová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 28 (2013), s. 5obce Šanov (Znojmo, Česko) - sociální služby - senioři - domovy pro seniory - Domov pro seniory Šanov osobnosti - podnikatelé - Dušek, Jiří - rozhovory
1857)

EIS

Šanov: Sekačky řádily / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 31 (2013), s. 1, 5
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - kultura - zábava - soutěže - sekačky
1858) VSM

Ředitel domova v Šanově zvítězil / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 283 (2013), s. 3
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - sociální péče - sociální služby - senioři - Domov pro seniory Šanov osobnosti - ředitelé - Dušek, Jiří - ocenění - Pečovatelka roku 2013
1859) MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 43 (2013), s.
11
obce - Šanov (Znojmo, Česko) - dějiny - 11. stol. - založení obce - obyvatelstvo - Hlavní ulice - historie současnost - fotografie

 Šumná:
1860) KRUTIŠ, Dalibor

Achrerová: děti jsou pro mne vším / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 82 (2013), s. 3
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - školství - osobnosti - učitelky - Achrerová, Boleslava - vyznamenání ocenění - medaile - Ministerstvo školství - udělení
1861)

MŠ

Oceněná učitelka Boleslava Achrerová / mš, e. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 14
(2013), s. 2
dtto:
BE. Vyznamenání od ministra dostala i učitelka ze Šumné. Znojemský týden. 2.4.2013, roč. 13, č. 14, s. 3.
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - školství - osobnosti - učitelky - Achrerová, Boleslava - vyznamenání ocenění - medaile - Ministerstvo školství - udělení
1862) KRUTIŠ, Dalibor

Šumná: do hotelu přijdou důchodci / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 207 (2013), s. 1
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - stavebnictví - budovy - rekonstrukce staveb - hotely - domovy pro seniory
- výstavba - plánování
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1863) KRUTIŠ, Dalibor

Hořel kravín. Škoda je pět milionů : velkou škodu způsobil pondělní požár kravína u Šumné / Dalibor Krutiš.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 246 (2013), s. 1
dtto:
MIV. Požár v Šumné poničil kravín a sklad slámy. Právo. 23.10.2013, roč. 23, č. 247, s. 12.
dtto:
DAK. Hasiči zjišťují, proč hořel kravín. Rovnost-Znojemský deník. 23.10.2013, roč. 24, č. 247, s. 4.
dtto:
MIV. Požár v Šumné zavinily děti. Právo. 25.10.2013, roč 23, č. 249, s. 14
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - policie - Policie ČR - trestné činy - žhářství - požáry - vyšetřování
1864) JM

Školáci kouřili, zavinili škodu za pět milionů / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 44 (2013), s. 1
obce - Šumná (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - farmy - požáry - škody - odstraňování

 Tasovice:
1865) VSM

Tasovice čeká opět Pekařská pouť / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 56 (2013), s. 3
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - poutě - poutní - slavnosti - pekařská pouť - Hofbauer, Klement
Maria, svatý, 1751-1820
1866) VALÁŠEK, Lukáš

Volba papeže je u Boha pojištěná, znělo na pouti / Lukáš Valášek. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 59 (2013), s. 1, 2, Jižní Morava
dtto:
MOŠTĚK, Martin. Pekaři uctili v Tasovicích svého patrona poutí. Rovnost-Znojemský deník. 11.3.2013, roč.
24, č. 59, s. 3.
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - poutě - poutní - slavnosti - pekařská pouť - Hofbauer, Klement
Maria, svatý, 1751-1820
1867) JIP

V Tasovicích se konala Pekařská pouť / jip. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 11 (2013), s. 8
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - poutě - poutní - slavnosti - pekařská pouť - Hofbauer, Klement
Maria, svatý, 1751-1820
1868) HOLIŠOVÁ, Romana

Byl jsem spokojený s manšaftem: trenér tasovických fotbalistů Jiří Fryš splnil s týmem jarní cíl, kterým byla
záchrana v divizi / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - sport - fotbal - osobnosti - trenéři - Fryš, Jiří - rozhovory
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1869) MOŠTĚK, Martin

Tasovický kostel má novou střechu. K výročí: generální opravou prochází osmdesát let po vysvěcení kostel
sv. Klementa Maria Hofbauera. Stojí na místě světcova rodného domu / Martin Moštěk. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 176 (2013), s. 3
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely – kostel sv. Klementa M. Hofbauera rekonstrukce
1870) JM

V Tasovicích hořel dům / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585.
-- Roč. 13, č. 29 (2013), s. 1
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - služby - hasiči - rodinné domy - požáry - zásahy
1871)

JIP

Kostel sv. Klementa se dočkal opravy / obce, t. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 29 (2013), . 5
dtto:
PAVLAČKOVÁ, Jitka. Tasovice: Získá rekonstrukce kláštera uznání? Znojemsko. 16.7.2013, roč. 23, č. 29,
s. 2.
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely – kostel sv. Klementa M. Hofbauera opravy - rekonstrukce
1872) JIP

V Tasovicích se vznášela střecha / jip. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 32 (2013), s. 3
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Tasovický kostel je pod čepcem. Znojemsko. 6.8.2013, roč. 23, č. 32, s. 1, 11.
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely – kostel sv. Klementa M. Hofbauera střechy - opravy - rekonstrukce
1873) PERGROVÁ, Ilona

Síť pro šplhání vyrábí dlouhé hodiny / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 250 (2013), s. 2 . -- Řemesla na Znojemsku.
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - hospodářství - podnikání - řemesla - provaznictví - osobnosti - Krula,
Miloš
1874) JIP

V Tasovicích oslaví "osmdesátiny" kostela sv. Klementa M. Hofbauera / jip. -- In: Znojemský týden : Noviny
pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 41 (2013), s. 5
dtto:
JIP. V Tasovicích oslavili "osmdesátiny" kostela sv. Klementa M. Hofbauera. Znojemský týden. 14.10.2013,
roč. 13, č. 42, s. 5.
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - církev - památky - kostely - kostel sv. Klementa M. Hofbauera - 80.
výročí - výstavba - oslavy
1875)

PERGROVÁ, Ilona

Chtěl být lesákem, ale vyrábí džbány a hrnky: keramickou dílnu má Jan Zifčák v Tasovicích již nějakých
sedmnáct let. K řemeslu ho přivedla velká láska k malování a modelování / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 261 (2013), s. 3 . -- Řemesla na Znojemsku.
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obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - hospodářství - podnikání - řemesla - keramika - osobnosti - Zifčák,
Jan
1876) PERGROVÁ, Ilona

Tasovické Martinské vinobraní hody déšť nepokazil: tradičními Svatomartinskými hody žily o víkendu nejen
Tasovice, ale i sousední Hodonice. Na šedesát chlapců a dívek obléklo kroj / Ilona Pergrová. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 262 (2013), s. 3
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - Hodonice (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - hody - Martinské hody
- tradice
1877) PERGROVÁ, Ilona

Z osazování hotových desek často bolí záda / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 267 (2013), s. 2 -- Řemesla na Znojemsku.
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - průmysl - řemeslnictví - kamenictví - osobnosti - řemeslníci Benešovský, Antonín
1878)

JM

Upraví tři návsi / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč.
13, č. 44 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - stavebnictví - obce - náves - centra - rekonstrukce - plánování - Bohutice
(Znojmo, Česko) - Blížkovice (Znojmo, Česko) - Tasovice (Znojmo, Česko)
1879) JIP

Advent v Tasovicích přivítali opraveným interiérem kostela / jip. – In Znojemský týden : Noviny pro
znojemský region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 50 (2013), s. 3
obce - Tasovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - kostely – kostel sv. Klementa - interiér - opravy

 Tvořihráz:
1880) PERGROVÁ, Ilona

Tvořihráz: z nevyužité budovy je teď muzeum: proměnit nevyužívanou budovu v muzeu dokázali v Tvořihrázi.
Bývalá dominikánská rezidence tak získala nový vzhled i využití / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský
deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 86 (2013), s. 3
obce - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - Zámeček - rekonstrukce
1881)

JM

Tvořihráz bude mít zemědělskou expozici / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 13 (2013), s. 4
obce - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - zemědělství - zemědělské - expozice - výstavy
1882) BLAHA, Jan

Češka, Rakušanka, Evropanka aneb život statečné ženy v soukolí dějin / Jan Blaha. -- In: Znojemský týden
: Noviny pro znojemský region. – ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 13 (2013), s. 13
obce - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - dějiny - 20. stol. - druhá světová válka (1939-1945) - osobnosti Wranová, Anna, 1918- - osudy - události - vývoj - historie
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1883)

KRUTIŠ, Dalibor

Z Mordyjákova jezdili kdysi zabíjet / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 101 (2013), s. 3
Znojmo (Česko : oblast) - dějiny - obce - názvy - původ – Kuchařovice (Znojmo, Česko) - Blížkovice
(Znojmo, Česko) - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - Trstěnice (Znojmo, Česko)
1884)

SVATOŇOVÁ, Martina

Opravili ruiny. Teď mají muzeum v zámku / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 18 (2013), s. 3
dtto:
EIS. Tvořihráz otevřela vlastní muzeum. Znojemsko. 7.5.2013, roč. 23, č. 19, s. 5.
obce - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea expozice - otevření - zpřístupnění
1885) DUCHOŇ, Libor

Osminásobný mistr ČSSR v závodech silničních motocyklů Bedřich Fendrich oslavil sedmdesátku / Libor
Duchoň. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 26 (2013), s. 15
obce - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - sport - motocyklismus - osobnosti - motocyklisté - Fendrich, Bedřich
- 70. výročí - narození - rozhovory
1886) IPE

Tvořihráz: nové hřiště pro děti / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
197 (2013), s. 3
obce - Tvořihráz (Znojmo, Česko) - sport - hřiště - dětská hřiště - zpřístupnění

 Uherčice:
1887) SMOLA, Vojtěch

Zámek Uherčice je nejohroženější / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-

0933. -- Roč. 24, č. 79 (2013), s. 1
dtto:

ŠENKÝŘ, Miloš. Nejohroženější památka Evropy? Ať jsme to my. Lidové noviny. 6.4.2013, roč. 26, č. 81,
s. 1, 4.
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky – Uherčice (zámek) - chátrání ohrožení - seznamy - umístění - Europa Nostra
1888) FAJKUSOVÁ, Anna

V Uherčicích vesničané ujídali hercům obědy: kvůli filmu Řád si štáb doUherčic přivezl vlastní nábytek.
Kastelánku jeho členové uplíceli, aby jim uklízela chodby, ale nabídli málo / Anna Fajkusová. -- In:

Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 97 (2013), s. 2 . -- Jihomoravské
filmování.
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) - kultura - film - kinematografie - Řád - natáčení - vzpomínání
1889) DUŠKOVÁ, Markéta

Uherčický zámek se nedostal mezi nejohroženější památky / Markéta Dušková. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2,

č. 21 (2013), s. 4
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obce - Uherčice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky – Uherčice (zámek) - chátrání ohrožení - seznamy - Europa Nostra
1890) MOŠTĚK, Martin

Uherčický zámek otevře už o tomto víkendu / Martin Moštěk. – In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN

1802-0933. -- Roč. 24, č. 126 (2013), s. 3
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky – Uherčice (zámek) - sály - stropy
- opravy - finance - Nadace přátel českých památek
1891)

MAREK, Jiří

Koncert přinesl uherčickému zámku 63 tisíc / Jiří Marek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN

1802-0933. -- Roč. 24, č. 164 (2013), s. 3
obce - Uherčice (Znojmo, Česko) - historické - památky - zámky – Uherčice (zámek) - charitativní benefiční - koncerty - výtěžek - opravy
1892) PERGROVÁ, Ilona

Starosta roku? Znojemsko má tři účastníky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN

1802-0933. -- Roč. 24, č. 187 (2013), s. 3
dtto:

MD. Tři nominovaní se utkají o titul Starosta roku. 5+2 dny. 8.8.2013, roč. 2, č. 32, s. 4.
Znojmo (Česko : oblast) - Blížkovice (Znojmo, Česko) - Uherčice (Znojmo: Česko) - Vranov nad Dyjí
(Česko) - veřejný život - místní správa - starostové - soutěže - Starosta roku 2013 - nominace

 Únanov:
1893) PERGROVÁ, Ilona

Paličkování krajek je moje velká životní láska / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 93 (2013), s. 2
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - zájmová činnost - krajkářství – paličkování - osobnosti - krajkářky Šalomonová, Marie
1894) PERGROVÁ, Ilona

MiniFest Pohoda jistě pobaví vyznavače strun a bicích / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. - ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 118 (2013), s. 3
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - kultura - hudba - hudební festivaly -MiniFest Pohoda 2013 - konání přípravy - osobnosti - muzikanti - Bulín, Jindřich - rozhovory
1895) JIM

Únanov chce koupit zametací stroj. Z evropských peněz / jim. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 175 (2013), s. 3
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - doprava - silniční doprava - chodníky - úklidové práce - stroje - dotace
- Evropská unie
1896) DAK

Únanov získal novou kapličku / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č.
220 (2013), s. 2
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obce - Únanov (Znojmo, Česko) - stavebnictví - architektura - kapličky - výstavba - svěcení
1897) V

V Únanově proběhl první svoz bioodpadu. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 40 (2013),
s. 2
obce - Únanov (Znojmo, Česko) - životní prostředí - komunální odpad - bioodpad - svoz - .A.S.A. EKO
Znojmo, s.r.o

 Vedrovice:
1898) MOT

Ve Vedrovicích bude jarmark řemesel / mot. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 103 (2013), s. 3
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - kultura - společenské - akce – jarmarky - řemesla - výrobky - prodej
1899) KRUTIŠ, Dalibor

Vedrovice měly svůj Den. Připravily jarmark / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 105 (2013), s. 3
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - kultura - společenské - akce – jarmarky - řemesla - výrobky - prodej
- reportáže
1900) IPE

Vedrovice: muzeum přibližuje okolní ochotnické spolky / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 194 (2013), s. 2
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - kultura - kulturní zařízení - muzea - informační střediska - výstavy ochotnické divadlo
1901)

AG

Čísla popisná / AG. -- In: Vedrovický zpravodaj. -- Č. 2 (2013), s. 10-11
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - historické - památky - budovy - domy - historie - současnost fotografie
1902) ZÁVODNÍK

Závodník. -- In: Vedrovický zpravodaj. -- Č. 2 (2013), s. 17-21
obce - Vedrovice (Znojmo, Česko) - sport - motorismus - motocyklismus - osobnosti - závodníci - Sobol,
František

 Vémyslice:
1903) SLÁMA, Tibor

Skončí po 80. výročí poštovní úřad ve Vémyslicích? / Tibor Sláma. -- In: Vémyslické noviny. -- Č. 2 (2013),
s. 12
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obce - Vémyslice (Česko) - služby - poštovnictví - pošty - zrušení - 80. výročí - založení - historie
1904) 400

400 let od vzniku literátského řádu ve Vémyslicích. -- In: Vémyslické noviny. -- Č. 2 (2013), s. 13
obce - Vémyslice (Česko) - dějiny - 17. stol. - církev - řády – literátský řád - 400. výročí - vznik
1905) GRASGRUBER, Pavel

Z historie a současnosti včelařství ZO ČSV Vémyslice / Pavel Grasgruber. -- In: Vémyslické noviny. -- Č. 1
(2010), s. 2
obce - Vémyslice (Česko) - zemědělství - chovatelství - včelařství - historie - současnost

 Velký Karlov:
1906) HAMBÁLEK, Tomáš

Od března mohou zabíjet krokodýly / Tomáš Hambálek. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 44 (2013), s. 1
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - Jevišovice (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - krokodýlí
farmy - krokodýli - krokodýl nilský - porážky - vyhlášky - novely
1907) BE

Stovkám krokodýlů v Jevišovicích už zvoní hrana / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 8 (2013), s. 4
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - krokodýlí
farmy - krokodýli - krokodýl nilský - porážky - vyhlášky - novely
1908) DUŠKOVÁ, Markéta

Krokodýl brzy zamíří na talíř / Markéta Dušková, Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 10 (2013),
s. 1, 3
dtto:
REM, MS. Na pulty půjde maso, speciality ne. 5+2 dny. 7.3.2013 roč. 2, č. 10, s. 3.
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - krokodýlí
farmy - krokodýli - krokodýl nilský - porážky - vyhlášky - novely
1909) JAN

Jak chutná krokodýlí stejk z Jevišovic? / jan. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 10 (2013),
s. 1, 2
obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - Velký Karlov (Znojmo, Česko) zemědělství - chovatelství - krokodýlí
farmy - krokodýli - krokodýl nilský - porážky - vyhlášky - novely
1910)

VLKOVÁ, Jitka

Do roka budou krokodýli snědeni, plánuje farma / Jitka Vlková. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 198 (2013), s. 8
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Krokodýl už může na porážku. 5+2 dny 25.7.2013, roč. 2, č. 30, s. 1, 26-27
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obce - Jevišovice (Znojmo, Česko) - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - chovatelství - krokodýlí
farmy - krokodýli - krokodýl nilský - porážky
1911)

JM

Bioplynka se rozšíří, lidé se bojí většího zápachu / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský
region. -- ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 35 (2013), s. 5
dtto:
JM. Bioplynka v Karlově má zvýšit výkon. Znojemský týden. 16.9.2013, roč. 13, č. 38, s. 1.
obce - Velký Karlov (Znojmo, Česko) - zemědělství - životní prostředí - bioplynové stanice - provoz rozšíření - jednání

 Višňové:
1912)

SMOLA, Vojtěch

Jerlín vévodí parku ve Višňovém / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 1 (2013), s. 3
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - příroda - stromy - ankety – Strom Znojemska 2012 - hlasování
1913)

OBYVATELÉ

Obyvatelé Višňového. -- In: Informační zpravodaj pro občany Višňového. -- Č. 12 (2012), s. 3
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - veřejný život - obyvatelstvo - složení - evidence - vývoj - statistiky 2000-2012
1914)

STYX, Josef

Počátky fotbalu ve Višňovém / Josef Styx, Josef Košíček. -- In: Informační zpravodaj pro občany
Višňového. -- Č. 13 (2013), s. 7-8
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - sport - fotbal - fotbalové kluby – AC Sparta Višňové - založení - historie
- fotografie
1915)

IPE

Ve Višňové myslí ekologicky. Zapojí se do Hodiny Země / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 68 (2013), s. 3
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - životní prostředí - ekologie – celosvětové - akce - Hodina Země zapojení
1916)

IPE

Višňovští využijí bývalé středisko na sociální byty / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 129 (2013), s. 3
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - bydlení - byty - sociální bydlení - nové - prostory – využití
1917)

MM

Višňovští pomohou zaplaveným / mm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. – ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 132

(2013), s. 3
bce - Višňové (Znojmo, Česko) - veřejný život - místní správa – Obecn úřad Višňové - materiální pomoc povodně - Čechy (Česko)
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1918)

KOLÁŘ, Josef

Sokol Višňové / Josef Kolář. -- In: Zrcadlo. -- Roč. 12, č. 12 (2013), s. 6
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - veřejný život - společenské - organizace - tělovýchovné organizace spolky - Sokol - historie
1919)

HOMOLA, Miroslav

Rodenovo víno zrálo na Znojemsku / Miroslav Homola. -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, č. 151
(2013), s. 5
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - průmysl - vinařství - víno - výroba - Adámkovo vinařství, s.r.o. - Roden,
Karel
1920)

SVORADOVÁ, Marie

Z historie : Větrné kolo ve Višňovém / Marie Svoradová. -- In: Informační zpravodaj pro občany Višňového.
-- Č. 15 (2013), s. 4
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - historické - technické - památky – větrné kolo - kulturní památky Seznam kulturních památek
1921)

IPE

Zámecký park ožije filmy. Ve středu / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 161 (2013), s. 2
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - kultura - film - kinematografie - Kinematograf bratří Čadíků - filmy promítání
1922) BE

Svěcení nové sochy panny Marie Lurdské / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 25 (2013), s. 4
dtto:
KOR. Svěcení sochy ve Višňovém. Znojemsko. 18.6.2013, roč. 23, č. 25, s. 5.
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - historické - památky - sochy - socha Panny Marie Lurdské - svěcení Nechvátal, František
1923) PERGROVÁ, Ilona

Umělec tvořil dřevěné sochy ve Višňové / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 171 (2013), s. 3
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - kultura - umění - řezbářství - osobnosti - řezbáři - Lichevník, Martin sochy - výstavy
1924)

KOREK, Vladimír

Višňové zažilo kulturní léto s filmy a sochami / Vladimír Korek. – In Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 171 (2013), s. 10
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - kulturní léto – film - kinematografie - programy shrnutí
1925) IPE

Višňovští vysadili novou alej / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 257
(2013), s. 3
Višňové (Znojmo, Česko) - příroda - veřejná zeleň - lipová - liniová -zeleň - výsadba - dotace - Nadace
ČEZ
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1926) SVORADOVÁ, Marie
O šlechtitelské stanici ve Višňovém / Marie Svoradová. -- In: Informační zpravodaj pro občany Višňového.
-- Č. 17 (2013), s. 2
obce - Višňové (Znojmo, Česko) - zemědělství - šlechtitelství - šlechtitelské stanice - události - historie

 Vitonice:
1927) JM

Postavili kapličku: Svépomocí / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 33 (2013), s. 5
obce - Vítonice (Znojmo, Česko) - historické - památky - kapličky - výstavba
1928) JM

Madona vznikala čtvrt roku / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 33 (2013), s. 6
obce - Vítonice (Znojmo, Česko) - kultura - umění - dřevořezba – osobnosti - výtvarnice - Brzobohatá,
Lenka
1929) POHLED

Pohled do historie. -- In: Vítonický čáp. -- Č. 9 (2013), s. 11-12
obce - Vítonice (Znojmo, Česko) - veřejný život - společenské organizace - spolky - tělovýchova tělovýchovné jednoty - kulturní domy - historie

Vranov nad Dyjí:
1930) DAK

Vranov nad Dyjí chce mít Zlatý erb / dak. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 13 (2013), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - veřejný život - místní správa - Obecníúřad Vranov n/Dyjí - webové
stránky - soutěže - Zlatý erb - 15. ročník - účast
1931)

MOŠTĚK, Martin

Dyje: požár lodi policie odložila : sedm měsíců po požáru hydrobusu Dyje, končí policejní vyšetřování / Martin
Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 29 (2013), s. 1
dtto:
MIV. Původce zkázy lodi Dyje stále zůstává neznámý . Právo. 6.2.2013, roč. 23, č. 31, s. 10.
dtto:
SVATOŇOVÁ, Martina. Policie požár lodi Dyje odložila. 5+2 dny. 14.2.2013, roč. 2, č. 7, s. 2.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - policie - Policie ČR - výletní lodě - hydrobusy - požáry - policejní
vyšetřování - odklad
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1932) ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ

Další přehrada na čištění: Vranov / Česká tisková kancelář. -- In: Mladá fronta dnes. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 32 (2013), s. 2, Jižní Morava
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - příroda - vodstvo - přehrady – Vranov (Česko : vodní nádrž) - sinice znečištění - voda - čištění
1933) MOŠTĚK, Martin

Dyje: majitel lodi vypsal odměnu / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 33 (2013), s. 3
dtto:
ČTK; MAV. Majitel vyhořelé lodi nabídl půl milionu za žháře. Mladá fronta dnes. 9.2.2013, roč. 24, č. 34,
s. 2, Jižní Morava.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - doprava - lodní doprava - výletní lodě požáry - žháři - dopadení - Balík, Martin - odměny - vypsání
1934) KRUTIŠ, Dalibor

Vranovské serpentiny nabízí výhled na zámek: nejznámějšími serpentinami na Znojemsku jsou zatáčky ve
sjezdu do Vranova nad Dyjí od Znojma. Otevírají i romantický výhled do okolí / Dalibor Krutiš. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 39 (2013), s. 2 . -- Po silnicích Znojemska.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - doprava - silniční doprava - silnice - zatáčky - serpentiny
1935) EISENBRUK, Jiří

Bez klobouku ani krok / Jiří Eisenbruk. -- In: Znojemsko. – ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 5 (2013), s. 8
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - zájmová činnost - sběratelství – kloubouky - sběratelky - Horná, Alena
- rozhovory
1936) TIK

Vranov: Půlmilionová odměna za odhalení žháře / TIK. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23,
č. 7 (2013), s. 1
dtto:
JM. V ohni shořel majetek za téměř 22 milionů. Znojemský týden. 18.2.2013, roč. 13, č. 8, s. 1, 2.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - doprava - lodní doprava - výletní lodě hydrobusy - požáry - žháři - dopadení - Balík, Martin - odměny - vypsání
1937) PERGROVÁ, Ilona

Vranov: opravy hráze začnou až za dva roky: opravy koruny hráze na Vranově Povodí Moravy odkládá / Ilona
Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 62 (2013), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství - vodní stavby - přehrady - hráze - opravy rekonstrukce - odklad
1938) MOT

Vranovští podnikatelé budou číst nejmladším školákům / mot. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 64 (2013), s. 3
dtto:
MATULOVÁ, Petra. Vranovští čtou rádi. I dětem. Rovnost-Znojemský deník. 28.3.2013, roč. 24, č. 74, s.
12
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Obecní knihovna Vranov n/Dyjí akce - čtení - Vranov čte dětem - 2. ročník
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1939) MOT

Web Vranova má cenu veřejnosti / mot. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24,
č. 67 (2013), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - veřejný život - místní správa - města - WWW stránky - soutěže - Zlatý
erb 2013 - Cena veřejnosti
1940) SVATOŇOVÁ, Martina

Opravy přehrady se posouvají / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč.2, č. 13 (2013), s. 4
dtto:
JM. Oprava hráze přehrady se posune o rok. Znojemský týden. 18.3.2013, roč. 13, č. 12, s. 1.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství - vodní stavby - přehrady - Vranov (Česko : vodní
nádrž) - hráze - opravy - rekonstrukce - odklad
1941)

FOLTÁNKOVÁ, Kateřina

Hanzlík dostal od komparzistů demižon vína: v Nesmrtelné tetě si před dvaceti lety zahrály ženy z Vranova

nad Dyjí. Jaromír Hanzlík je rozesmíval, Jiřina Bohdalová byla chladná / Kateřina Foltánková. -- In:
Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 85 (2013), s. 2 . -- Jihomoravské filmování.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - kultura - film - kinematografie - Nesmrtelná teta - natáčení - vzpomínání
1942) HAMBÁLEK, Tomáš

Vranov: přehrada začíná 80. sezonu : o tomto víkendu odstartují na vranovské přehradě už osmdesátou
rekreační sezonu / Tomáš Hambálek, Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 86 (2013), s. 1
dtto:
BE. Sezona na Vranovsku už bude osmdesátá. Znojemský týden. 8.4.2013, roč. 13, č. 15, s. 4.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - cestovní ruch - turismus - rekreace - Vranov (Česko : vodní nádrž) - 80.
sezona - akce - programy
1943) VSM

I rybáři už ve Vranově nad Dyjí zahájili svoji sezonu / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 91 (2013), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - zájmová činnost - rybaření - rybáři - sezony – zahájení
1944) MATULOVÁ, Petra

Spánek mezi knížkami / Petra Matulová. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 14 (2013),
s. 5
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - kultura - kulturní zařízení - knihovny - Obecní knihovna Vranov n/Dyjí akce - Vranov čte dětem - 2. ročník
1945) JM

Cenu veřejnosti dostal Vranov / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN 12135585. -- Roč. 13, č. 14 (2013), s. 5
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - veřejný život - místní správa - města - WWW stránky - soutěže - Zlatý
erb 2013 - Cena veřejnosti
1946) CHAF

Vranov má další dvě elektrárny / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 23 (2013), s. 3

274

Znojemsko v tisku 2013

obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - průmysl -energetika - elektrárny - vodní
elektrárny - provoz - zahájení
1947) VSM

V Podyjí je nová vycházková stezka. Na Šibeniční vrch / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 146 (2013), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - cestovní ruch - turismus - vycházkové - stezky - Národní park Podyjí
(Česko) - Šibeniční vrch
1948) MOŠTĚK, Martin

Mám doživotní prázdniny. Dělám, co mě těší / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 147 (2013), s. 2
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - církev - osobnosti - kněží - Dunda, Marek - rozhovory
1949) PERGROVÁ, Ilona

Vrátili jsme do Vranova keramiku. Patří tam / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 151 (2013), s. 2 . -- Řemesla na Znojemsku.
obce - průmysl - Vranov nad Dyjí (Česko) - keramický - keramika – keramická - výroba - keramické dílny
- Piwowarcziková, Anna
1950) POJER, Vojtěch

Vranovské léto: začne série sportovních klání: i letos nabídne seriál sporovních turnajů na pláži vranovské
přehrady zajímavou podívanou. Již tento víkend bude k vidění volejbal / Vojtěch Pojer. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 158 (2013), s. 17
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - sport - volejbal - plážový volejbal - turnaje - Vranovské léto - 44. ročník
- programy
1951)

IPE

Kaplička s plastikou zvítězila / ipe. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 163
(2013), s. 3
dtto:
VEDRA, Lubomír. Nejlépe opravená kulturní památka - kaplička od Jelenova mlýna. Vranovský zpravodaj. Č.
2 (2013), s. 3.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - opravy - kapličky - Maixner, Zdeněk, 1957- soutěže - nejlépe opravená památka
1952) VSM

Na vranovské pláži budou volit miss / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 169 (2013), s. 2
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - kultura - slavnosti - soutěže krásy – Miss Pláž - konání - Vranov (Česko
: vodní nádrž)
1953)

SMOLA, Vojtěch

Vranovský nohejbal přilákal 44 týmů : tradičně velmi kvalitně obsazený turnaj se uplynulý víkend odehrál na
hlavní pláži vranovské přehrady / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 170 (2013), s. 17
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - sport - nohejbal - turnaje – Vranovské kulturní léto
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1954)

POJER, Vojtěch

Vranovské léto vrcholí volejbalovým turnajem : čtyřicátý čtvrtý ročník festivalu Vranovské léto končí
volejbalovým turnajem můžů a žen. Na výherce opět čeká finanční odměna / Vojtěch Pojer. -- In: RovnostZnojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 173 (2013), s. 17
dtto:
HOLIŠOVÄ, Romana. Vranovské léto ovládli lonští vítězové. Rovnost-Znojemský deník. 30.7.2013, roč. 24,
č. 175 s. 16
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - sport - volejbal - plážový volejbal - Vranovské léto - 44. ročník - ukončení
1955) HOLIŠOVÁ, Romana

Malé dračí lodě čeká závodní premiéra: poslední sportovní akcí v rámci Vranovského léta na pláži bude
premiéra závodu desetimístných dračích lodí / Romana Holišová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 177 (2013), s. 17
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - sport - Vranovské kulturní léto – dračí lodě - závody
1956) SMOLA, Vojtěch

Honička nad Vranovem: armáda lovila UFO / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 179 (2013), s. 2 . -- Tajemná místa jižní Moravy.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - doprava - letecká doprava - vrtulníky - záhady - události - 1987
1957) MOŠTĚK, Martin

Na Vranově včera utonul rekreant / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 183 (2013), s. 1
dtto:
JM. Ve Vranovské přehradě se utopil senior. Znojemský týden. 12.8.2013, roč. 13, č. 33, s. 1.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - cestovní ruch - turistika - rekreanti - utonutí - Vranov (Česko : vodní
nádrž)
1958) PERGROVÁ, Ilona

Vodní záchranáři na Vranově? Chybí peníze / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 184 (2013), s. 3
dtto:
DUŠKOVÁ, Markéta. Vrátí se k vodě hlídka? 5+2 dny. 15.8.2013, roč. 2, č. 33, s. 6.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - zdravotnictví - Vodní záchranná služba - bezpečnost - finance nedostatek - přehradní nádrže - Vranov (Česko : vodní nádrž)
1959) JANÍČKOVÁ, Alžběta

Vranovskou sezonu zpestří popraviště / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. n -- ISSN 1212-169X. -- Roč.
23, č. 27 (2013), s. 1
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - cestovní ruch - turismus - vycházkové - stezky - Národní park Podyjí
(Česko) - Šibeniční vrch
1960)

MOŠTĚK, Martin

Zchátralý statek má být zahradou / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933.
-- Roč. 24, č. 185 (2013), s. 1
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - stavebnictví - statky - chátrání - opravy- rekonstrukce - Evropské fondy
- oddechová centra - vznik - plánování
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1961)

PERGROVÁ, Ilona

Starosta roku? Znojemsko má tři účastníky / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 187 (2013), s. 3
dtto:
MD. Tři nominovaní se utkají o titul Starosta roku. 5+2 dny. 8.8.2013, roč. 2, č. 32, s. 4.
Znojmo (Česko : oblast) - Blížkovice (Znojmo, Česko) - Uherčice (Znojmo, Česko) - Vranov nad Dyjí
(Česko) - veřejný život - místní správa - starostové - soutěže - Starosta roku 2013 - nominace
1962) DEZORTOVÁ, Věnceslava, 1944-

Výlov sektu ze dna Vranovské přehrady už v sobotu / Věnceslava Dezortová. -- In: Právo. -- ISSN 12112119. -- Roč. 22, č. 190 (2013), s. 8
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - kultura - slavnosti - šumivá vína - výlov dražby - Vinné sklepy Lechovice - charita
1963) VSM

Vranovem bude znít už tuto sobotu duchovní hudba / vsm. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 200 (2013), s. 2
dtto:
VSM. Ve Vranově zpívalo a hrálo devět pěveckých sborů . Rovnost-Znojemský deník. 5.9.2013, roč. 23, č.
207, s. 3.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - kultura - hudba - duchovní hudba - mezinárodní festivaly - Musica Sacra
1964) CHAF

M. Balík: Hydrobusy jsou ikonou Vranova / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. - ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 30 (2013), s. 4
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - Vranov (Česko : vodní nádrž) - doprava - lodní doprava - lodě - podnikatelé
- Balík, Martin - rozhovory
1965) VANĚK, Miroslav

Vranovská přehrada plná otazníků / Miroslav Vaněk. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č.
30 (2013), s. 1, 12
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství - vodní nádrže - přehradní nádrže - přehrady - Vranov
(Česko : vodní nádrž) - výstavba - Schmidt, Ferdinand, 1878-1941 - historie
1966) BE

Miss Pláž 2013 je Tereza Jedličková / be. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 13, č. 31 (2013), s. 1
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - kultura - slavnosti - soutěže krásy – Miss - Miss pláž - vítězky - Vranov
(Česko : vodní nádrž)
1967) MOŠTĚK, Martin

Vranov: nadšenci koupili bunkry: muzeum předválečného opevnění u vranovského zámku získá jistotu /
Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 216 (2013), s. 1
Znojmo (Česko : oblast) - vojenství - vojenské dějiny - Pevnostní muzeum (Vranov nad Dyjí. Česko) vojenské stavby - předválečná - opevnění - bunkry - nabídky - odkoupení - Vranov nad Dyjí (Česko) - Slup
(Znojmo, Česko)
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1968) MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 33 (2013), s.
11
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství - vodní nádrže - přehradní nádrže - přehrady - Vranov
(Česko : vodní nádrž) - výstavba - soudy - historie - současnost - fotografie
1969) KRUTIŠ, Dalibor

Vranov získá nové náměstí / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč.
24, č. 233 (2013), s. 1, 3
dtto:
JM. K průtahu opraví i náměstí. Znojemský týden. 14.10.2013, roč. 13, č. 42, s. 5.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - stavebnictví - náměstí - opravy - rekonstrukce - dotace - schválení Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
1970) MOŠTĚK, Martin

Výlov Jejkala přitáhl stovky zájemců / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24 (2013), č. 245, s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - příroda - rybníky - Jejkal - výlovy - reportáže
1971)

PARÍZKOVÁ, Ivana

Sirotek s návrhářem mluvili každý jinou řečí / Ivana Parízková. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 253 (2013), s. 2 . -- Jihomoravské filmování.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - kultura - film - pohádky - Císařovy nové šaty - natáčení - Vranov nad
Dyjí (zámek)
1972)

SMOLA, Vojtěch

Mší v lese si připomněli patrona myslivců / Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 18020933. -- Roč. 24, č. 256 (2013), s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - příroda - myslivost - myslivci - mše - Svatohubertská mše – reportáže,
1973) SMOLA, Vojtěch

Do přehrady uniklo palivo : ekologickou havárii likvidují hasiči na vranovské přehradě. Do tamních vod uniklo
větší množství ropné látky / Vojtěch Smola, Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 260 (2013), s. 1, 3
dtto:
VOJTEK, Milan. Vranovská přehrada má skvrnu na kráse. Právo. 9.11.2013, roč. 23, č. 261, s. 12
dtto:
PERGROVÁ, Ilona. Skvrna na přehradě pitnou vodu neohrozila. Rovnost-Znojemský deník. 9.11.2013,
roč.24,
č. 261, s. 3
dtto:
IPE. Odborníci zjišťují, jaká látka unikla do vod přehrady. Rovnost-Znojemský deník. 11.11.2013, roč. 24,
č. 262, s. 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - příroda - ekologie - chemické látky - havárie - přehrady - Vranov (Česko
: vodní nádrž)
1974) KRUTIŠ, Dalibor

Lidem nad 50 nabídnou dům / Dalibor Krutiš. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -Roč. 24, č. 279 (2013), s. 1
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obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - sociální služby - senioři - Domov pro seniory - výstavba - plánování Ptačí vrch - projekty - Bydlení pro seniory 50+ - Správa Národního parku Podyjí - nesouhlas
1975)

PERGROVÁ, Ilona

Únik na Vranově: Balík se brání / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. - Roč. 24, č. 282 (2013), s. 1, 3
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství - přehrady – Vranov (Česko : vodní nádrž) - životní
prostředí - voda - znečištění - ropné látky - únik - vyšetřování - Policie ČR - Balík, Martin - trestní
oznámení
1976) EIS

Vylovili Jejkala / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 43 (2013), s. 5
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - příroda - rybníky - Jejkal - výlovy - reportáže
1977) PERGROVÁ, Ilona

Nafta unikla z lodi, říká policie: za ropnou látkou, která se objevila ve vodách vranovské přehrady, nestojí
konkurenční boj, ale technická závada na lodi / Ilona Pergrová. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 297 (2013), s. 1
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - policie - Policie ČR - přehrady - voda - znečištění - vyšetřování - znalecké
posudky - expertizy - závěr
1978) MACOUN, Eman

Znojmo viděno dvojmo / Eman Macoun. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 45 (2013), s.
11
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - historické - památky - zámky - Vranov nad Dyjí (zámek) - náměstí hotely - Dyje - historie - současnost - fotografie
1979) JANÍČKOVÁ, Alžběta

Z poškozeného se lehce může stát obviněný, říká Martin Balík / Alžběta Janíčková. -- In: Znojemsko. -ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 48 (2013)
dtto:
JANÍČKOVÁ, Alžběta. Ve Vranově to Balík nezabalí. Znojemsko. 17.12.2013, roč. 23, č. 51, s. 1, 8.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství - přehrady – Vranov (Česko : vodní nádrž) - životní
prostředí - voda - znečištění - ropné látky - únik - vyšetřování - Policie ČR - Balík, Martin - trestní
oznámení
1980) JM

Podle Balíka nafta z lodi nevytekla / jm. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -- ISSN
1213-5585. -- Roč. 14, č. 1 (2013), s. 3
dtto:
JAN. Martin Balík podal trestní oznámení sám na sebe. Znojemsko. 31.12.2013, roč. 24, č. 1, s. 1.
obce - Vranov nad Dyjí (Česko) - vodní hospodářství - přehrady – Vranov (Česko : vodní nádrž) - životní
prostředí - voda - znečištění - ropné látky - únik - vyšetřování - Policie ČR - Balík, Martin - trestní
oznámení
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 Vratěnín:
1981)

PERGROVÁ, Ilona

Vratěnín: klášter nabídne ubytování: nabídnout lidem turistický cíl namísto zchátralé budovy / Ilona Pergrová.
-- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 21 (2013), s. 3
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - cestovní ruch - turistika - budovy - kláštery - rekonstrukce - využití
1982) SVATOŇOVÁ, Martina

Z kláštera nově vznikne penzion / Martina Svatoňová. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 8 (2013), s. 2
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - historické - památky - kláštery - opravy - penziony - výstavba
1983) MOŠTĚK, Martin

Vratěnín zůstane týden bez vod : dvě obce na Znojemsku zasáhl v noci na úterý prudký přívalový déšť /
Martin Moštěk, Vojtěch Smola. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN 1802-0933. -- Roč. 24, č. 136
(2013),
s. 1, 3
dtto:
SMOLA, Vojtěch. "Šlo to rychle", popisují průtrž Načeratičtí. Rovnost-Znojemský deník. 12.6.2013, roč. 24,
č. 136, s. 3.
dtto:
JM. Ve Vratěníně byla blesková povodeň. Znojemský týden. 17.6.2013, roč. 13, č. 25,
s. 1, 3.
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - Načeratice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - dešťové srážky přívaly - škody
1984)

EIS

Voda řádila / eis. -- In: Znojemsko. -- ISSN 1212-169X. -- Roč. 23, č. 25 (2013), s. 1
obce - Vratěnín (Znojmo, Česko) - Načeratice (Znojmo, Česko) - příroda - počasí - dešťové srážky přívaly - škody

 Vrbovec:
1985) MOŠTĚK, Martin

Ve Vrbovci našli hrob největšího tankového esa / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 84 (2013), s. 3
dtto:
TR. Našli hrob Černého barona. Právo. 10.4.2013, roč. 23, č. 84, s. 10.
dtto:
MS. Historici objevili ostatky tankisty z války. 5+2 dny. 18.4.2013, roč. 2, č. 16, s. 3.
dtto:
FOLTÁNKOVÁ, Kateřina. Tankové eso zabila střepina. Rovnost-Znojemský deník. 9.5.2013, roč. 24, č.
107,
s. 5
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obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) - vojenství - druhá světová válka (1939-1945) - válečné oběti - vojáci Knispel, Kurt, 1921-1945 - hroby - nálezy - archeologové - Moravské zemské muzeum
1986) CHAF

Zahrada ukrývala největší tankové eso / chaf. -- In: Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. -ISSN 1213-5585. -- Roč. 13, č. 16 (2013), s. 1, 3
dtto:
EISENBRUK, Jiří. Německý Černý baron zemřel ve Vrbovci. Znojemsko. 16.4.2013, roč. 23, č. 16, s. 1, 5.
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) - vojenství - druhá světová válka (1939-1945) - válečné oběti - vojáci Knispel, Kurt, 1921-1945 - hroby - nálezy - archeologové - Moravské zemské muzeum Brno, Česko
1987) MOŠTĚK, Martin

Vrbovec slavil posvícení. Vinaři přidali košt / Martin Moštěk. -- In: Rovnost-Znojemský deník. -- ISSN
1802-0933. -- Roč. 24, č. 198 (2013), s. 3
obce - Vrbovec (Znojmo, Česko) - kultura - slavnosti - tradice – posvícení - víno - ochutnávky - košty Cech vrboveckých vinařů
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SEZNAM EXCERPOVANÉHO TISKU

5+2 dny
Bohutický zpravodaj
Informační zpravodaj pro občany Višňového
Kuchařovický zpravodaj
Lesoňák
Lidé a země
Lidové noviny
Mikulovický zpravodaj
Mladá fronta dnes
Moderní řízení
Moje země
Moravskokrumlovské noviny
Právo
Rovnost-Znojemský deník
Rybnický zpravodaj
Sport
Šatovský zpravodaj
Vedrovický zpravodaj
Vémyslické noviny
Vinařský obzor
Znojemské listy
Znojemské noviny
Znojemsko
Znojemský týden
Zpravodaj – Obec Ctidružice
Zparvodaj obce Nový Šaldorf-Sedlešovice
Zpravodaj obce Těšetice
Zpravodaj obecního úřadu v Dobšicích
Zrcadlo
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